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Arah Kiblat I Jangan DekatiZina I Perselisihan Adalah Rahmat? | Memahami
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Agama Nasrani I Sholahuddin al-Ayyubi I Wanita Masuk Parlemen I Munada
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No Nma Alamt lDfaq
1 "lmba Alloh ;etri Alturqon 70.00(

l/ahyu dalmg 200.00{

{mbaAlloh ong 600.00(

lamba Alloh ong 150,00(

lD. Boko iresik 1.000.00(

\nam R ;uabaya 300.00(

lekam >amekasm 200.00(

v{uh. zuhbi 100.00(

uned vlajal6ngka 100.00(

1( {u em Al-Atsfl ]ekasi 50.00(

I1 {mba Alloh 500.00(

1t luhri viailua 1.000.00(

1: \lur Hasan tolokuro 50.00(

lt lachri ;resik 200.00(

1I :aris ;uabaya 150.00(

1( lrdiaroya ;uabaya 50.00(

1: Jmmu Hafidz ;idoario 20.00(

lf lauffq ;uabaya 30.00(

l! \nd.i setiawm ;wabaya 10.00(

2( ama'ah At-Taowa Plaza )lazalSwabaya s00.00(

2 35.00(

]mymin iukohario 1.000-00(

2i i/ahyu ;uabaya 500.00(

21 lamba A.lloh 40.00(

2! ;olikhin 250.00(

2( \bdul Aziz (ediri 300.00{

2) lsu suhadi )T. PrastiWahW 2.500.00(

;etoran tuai 200.00(

auita Ekawati 100.00(

3( )idik lsmu Heryant 500.00(

;etoran tuai 200.00(

lranster 320.00(

latih Triyeti 100.00(

31 ;etorm tuai / Abu Abdulloh 1.600.00(

3: lima Riandari 500.00(

36lWasiman 200.00(

3 lautio Nu Hidavat 100.00(

3t \ru Harianto 40.00(

39 \bduahman salim 100.00(

40lHenri Kwiansa 100.00(

4 'lmawan 100.00(

{afizon Syafei Iekasi 64.00(

43lDidik wahwdi. Aru ,ladiun 300.00(

44lHiljito 200.00(

laporan Wakaf Tanah lambak
Periode 'r2 Februari s.d. rz Maret zoog

Saldo periode lalu
Pemasukan periode ini (rincian):

Jumlah pemasukan periode ini
Total wakaf (infaq iariah) hingga periode ini
Kekurangan biaya

Marhalah (tingkat)
1. Mbrhalah lbtida'i (Pemula)

Untuk ikhwan dan akhwat (putra-putri)
Kitab: Mukhtarot Qowaid Lughoh Arobiyyah

'Biaya: Rp 180.000,-
2. Marhalah Takmili (Lanjutan)

Khusus ikhwan (putra)
Kitab: Mulakhos Qowaid Lughoh Arobiyyah
Biaya: Rp 190.000,-

Kitab disediakan oleh panitia.

Tempat

Persyaratan
1. Muslim atau muslimah

(muslimah/akhwat, datang dan pulang
harus didampingi mahromnya)

2.. Bisa membaca al-Qur'an
3. Mengisi formulir pendaftaran
4. Membayar biaya program sesuai

dengan marhalah yang diikuti

Waktu
1 s.d. 29 Juni 2009 (selama 29 hari)

533.482.988,-

73.4o3.060.,-
6o6.886.o48,-
193.113.952,-

Rute
1. Stasiun Pa$rTuri (SBY)

Naik angkot > Terminal 6sowilangun:'naik bus
Armada Sakti > Sidayu: turun di Alun-Alun
Sidayu lalu naik becak ke Pondok.

2, Terminal Bungurasih (SBY-)

Naik bus kota P8 > Terminal Osowilangun >

s.d.a.
3. Terminal Bunder (Gresik)

Naik bus Armada Sakti > s.d.a.
4. Pelabuhan Tanjung Perak (SBY)

Naik angkot > JMP (Jembatan Merah Plaza):
naik angkot > Terminal Osowilangun > s.d.a.

No Nam Alamt Infaq
4 \bduahma salim 100,00(

4t \di wahyudi 160.00(

lomv Pmomo 50.00(

4t (ukuh Setiawm 20.00(

4l .ili smartono 20.00(

5( 50.00(

51 lopik 22.501

5" dil Fitriyadi 100.00(

)edy iojonegoro 200.00(

5r (snadi 25.00(

5: lransfer 50.00(

5( \rief Rahman- 50.00(

5" of.HARsvahria 50.000.00(

;uroso Alm. ;uabaya 500_00(

5! lans Adi Firdausi 15.O0(

5( ,likmatul Hadiyah 200-00(

'61 \ndi Rimto 40.O01

5t )mbilg Setyawan ;resik 250.00i

61 bnu Abdul Aziz lalikpapan 1.500.00i

51 v{uhammad Ilham 25,00i

5t lgs Suqiarto 100.001

6t \ss Riymto 160.001

6"
"lulyadi

50.00r

6t 'uyono
,Isawi 50.00i

6t
^Jildan 

syafril Riza 75.001

\bdul Ghani |ildws 100.001

7 ilip Muvarida 303.601

7 fui{lndrisili 30.00r

? ,Iikmatul Hadiyah 160.00r

71 aopi Andriano likampek 50.00(

7l tatih Triymti 100.00(

76lHi. Sartini 150.00i

7i iitik Dwi Retnawati 1.000.00t

,luul Aimy s00.00t

79 rmarullah PopaliaTamini 200.00i

80lMuh. Nu Kiafid 35.001

8 dris Prahoro 100.00r

8 :ranster 501-00r

I [Iibowo 20.00r

8, :lip Muvilida 1.110.96r

8: ,ina Kilimah 250.00(

8r ;efui Asbon 150.001

8 'ilida Pasmi 100.001

Pondok Pesantren al-Furqon al-lslami, Srowo - Sidayu - Gresik, Telp. 031-3949L56
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Ibarat mata yang tidak dapat berfungsi kecuali apabila ada cahaya begitu pula akal,
dia tidak akan berfungsi bila tidak ada cahaya ilmu yang terpancar dari nur al-Qur'an
dan as-Sunnah.

)ika akal digunakan untuk mengambil cahaya ini dengan mempelajari, memahami
lalu mengamalkan serta mendawahkannya, maka akan segala kebaikan dunia akhirat
akan teraih. Namun jika tidak demikian, maka kehancuranlah yang akan muncul.

Saat orang kafir yang buta mata hatinya menggunakan akalnya untuk merusak Islam,
mereka memandang syariat Islam sekadar sebuah pemikiran yang bisa diterima dan
bisa ditolak. Maka munculnya sebagian kaum muslimin yang -insya Alloh bemiat
baik- untuk menolak dan membantah mereka dengan pola berfikir mereka, mem-
bantah lawan dengan senjata lawan -begitulah istilah yang sering didengungkan-
akhimya mereka lebih mengedepankan cara berfikir ala orientalis dalam memahami
al-Qur'an dan as-Sunnah, dan meninggalkan cara-cara yang ditempuh para ulama.

Akhimya muncullah berbagai pola pemikiran aneh dan berdirilah berbagai lembaga
pendidikan yang mengajak umat berpikir model semacam inl Wal ftasll, muncullah
para pemikir Islam atau yang banyak disebut sebagai cendikiawan muslim.

Kondisi semakin mengkhawatirkan tatkala orang-orang yang hatinya berpenyakit
semacam hatinya para pengusung JIL melontarkan banyak ide dan hasil olah pikir
mereka terhadap Islam. Tanpa disadari akhimya umat tergiring untuk menamakan
mereka sebagai para cendikiawan muslim.. Wa I iy adzu billah

Rencana besar ini semua akan menjauhkan umat dari ulamanya yang pada akhimya
akan menjauhkan umat dari Islam yang sesungguLnya. Oleh karenanya tidaklah her-
an kalau para ulama mentahdzir (mengingatkan) umat dari para pemikir semacam
itu. Dan akhimya sangat perlu untuk kita pertanyakan: Ada apa dan siapa dibalik
istilah pemikiran Islami.
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Para pembaca yang dimuliakan Alloh.
Sandiwara demokrasi yang sebentar lagi kita saksi-

kan telah membius banyak orang. Para pelakunya tidak
sekadar buta mata tapi sudah tidak sadar lagi apakah
yang dia lakoni sejalan dengan aturan Alloh dan Rosul-
Nya ataukah tidak.

Di antara yang nampak adalah banyaknya calon le-
geslatif dari kalangan wanita, mereka berkampanye de-
ngan memajang potret di media cetak dan elektronik,
mereka obral janji-janji dan puji diri. Lalu bagaimana
sebenarnya status hukum wanita menjadi anggota de-
wan legistatif? Silahkan simak pada rubrik Nisa'.

Di sisi lain, berbagai kejahatan yang dilakukan oleh
musuh Islam terhadap kaum muslimiry terutama di
jalur Gazza saat ini benar-benar mengobarkan sema-
ngat jihad sebagian kaum muslimin. Namun kiranya
semangat ini masih dan harus diimbangi dengan ilmu
syar'i tentang bagaimana seharusnya jihad itu dilaku-
kan, agar ibadah agung tersebut tidak terkotori oleh
ketidaktahuan orang yang terjun dalam kancah jihad
tanpa ilmu. Oleh karenyalah masalah ini kami angkat
dalam rubrik Fiqh sejak edisi lalu dan sekarang.

Dan juga berbagai rubrik lainya yang selalu kami
kemas insya Alloh secara ilmiah, di antaranya tentang
larangan mendekati zina yang banyak disepelekan oleh
sebagian orang, juga tentang perintah menepati janji.
Serta tentang kisah yang berkembang pesat di Indo-
nesia bahwa Sholahuddin al-Ayyubi adalah pencetus
ritual peringatan maulid Nabi ffi, benarkah demikian,
ataukah malah sebaliknya?

Silahkan telaah pembahasan-pembahasan ilmiah ter-
sebut dan lainnya dalam edisi ini semoga Alloh selalu
membimbing kita kepada jalan yang lurus. Amin.

-t' :,...3',.-,.r b\'^Fr'- 9 -_4--\c r )u1,
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Dokwoh komi

/ Kemba\ kepada al-Qrr'an dan as-Sunnah dengan pemahaman salafush shalih.
/ Pemurnian syari'at Islam dari segala bentuk syirik, bid'ah, dan pemikiran sesat.
/ Membina. kaum muslimin dengan ajaran Islam yang benar dan beramal

dengannya.

/ Menghidupkan metode ilmiah dengan berdasar pada al-Qrr'an dan as-Sunnah
sesuai pemahaman salafush shalih.
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/ Mengajakkaurn muslimin memulai hidup baru dalam naungan manhaj salaf.
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"lroll ill l',1
datang ke meja redaksi tanggaPan dari banyak

atas tulisan di majalah Risalah Mujahidin Edisi
2009 bertitel "Dinasti Saudi Satu Trah

Yahudi?". Sebenarnya banyak hal yang perlu
tetapi cukuplah terwakili dengan sebagian

di antaranya:
: Kata penulis: "Sikap apatis Negara-negara

seperti Mesir, Yordania khususnya Arab Saudi

ang kecurigaan umat Islam...."
Kata penulis: "Lebih mencurigakan lagi, sikap

..komunitas salafiyyun di Indonesia yang menolak men-

-gutuk Israel .... Alasannya, mengikuti doktrin dinasti

-*Sauai, bahwa Israel anak keturunan Nabi Ya'kub. Se-
.Wo;perti sikap yang ditunjukkan oleh seorang kader salafy

NTB yang tidak mau membela Palestina dan menolak

imengutuk Israel. 'Bangsa Israel tidak boleh dimusuhi,
mereka kuturunan Nabi Ya'kub As,'katanya."

*&, Ketiga: Dalam pokok bahasan Sekte Wahabi penulis

J*herkata; "Dinasti Saudi menganggap semua penduduk
d menghina Tuhan, oleh karena itu .... tidak seorang

'rnuslim pun yang dianggap benar kecuali pengikut
Muhammad bin lbdul wahhab (yang aslinya juga

Yahudi Turki)."

'^&r,tk qunut nazilah, lalu ... dan lalu ... kemudian di- PUSTAKA AL FURQON.WaIIohU A'lam.
artijl :Jl 1 )"rJl

Edlsi 9 tahun kedelapan I Robi'utsTsni l43O [APtil '09]

40 juta riyal (1 riyal = Rp 3.000,-) lalu memimpin oteh Syaikh Muhammad binAbdul Wahab yang didu- j
penggalangan dana dari penduduknya kung oleh Imam Muhammad bin Su'ud. Barang siapar

yang ingin melihat sebagian dari kedustaan itu, silakani

aman atas nama sekte agama palsu mereka (sekte

yang sebenarnya diciptakan oleh seorang Ya-

sampai di sini cuplikan tersebut meskipun ma-
yak hal ngeri lainnya yang mereka katakan.
i tidak menjawabnya secara terperinci karena

tempat. Mudah-mudahan ada di antara
ilmu yang menyempatkan diri untuk mem-

r kedustaan ini dengan lebih terperinci.

katakan:
a: Tentang sikap apatis

manakah datangnya berita tersebut? Dari se-

yang dapat dipercaya ataukah dari orang
fasik yang kita harus tabayyun (recek) terlebih da-

lu? Ataukah malah dari corong-corong orang

I&ufir sendiri terutama Yahudi semacam CNN atan

W BBC? Subahanalloh, alangkah naifnya kalau dalam
masalah semacam ini kita mengambil berita dari

media yang secara umum tidak kita ke-
ke-tsiqoh-arcrya (keterpercayaannya) bahkan

ffi,"hda prediksi kuat bahwa mereka menyadapnya
"'dari CNN atau BBC.
Kemudian jawablah dengan hati yang jujur, apakah

'seorang raja dan putra mahkotanya yang memban-
tu Bangsa Palestina dengan uang pribadinya sebe-

sehingga terkumpul lebih dari 9 juta riyaf lalu
beliaulah yang pada awal tragedi Gaza langsung
memerintahkan kepada seluruh penduduknya un-

katakan bahwa dia bersikap apatis? Kalau begihl
apa yang pantas dikatakan kepada kita, bangsa
Indonesia, yang pada saat saudaranya tertindas
malah menghamburkan harta untuk sebuah pesta

mubadzir demokrasi?

Kedua: Tentang sikap salafiyyin Indonesia
1. Sebuah kedustaan nyata kalau dikatakan bahwa

salafiyyin menolak untuk mengutuk perbuat dur-
jana Yahu.di terhadap bangsa Palestina. Barang
siapa yang sedikit mau membuka mata dan hati
akan mengetahui hal ini dengan jelas, mulai dari
para ulamanya hingga orang awamnya sekalipun.
Lihatlah fatwa para ulama yang mendorong kaum
muslimin untuk membela dan membantu dengan
harta dan do'a serta lainnya untuk saudara mereka
di bumi Palestina, seperti yang kami nukil sebagi-

annya pada edisi lalu. Ini adalah sikap para ulama
sunnah dalam semua tragedi yang menimpa kaum
muslimin di belahan bumi mana pun dan sejak da-
hulu hingga kapan pun, insya Alloh. Adapun kalau
dikatakan seperti itu hanya karena kami tidak ikut
dalam aksi demonstrasi dan yang semisalnya, me-
mang ifu benar, karena itu semua tidak akan mem-
bantu sama sekali bahkan akan memperburuk sua-

sana. Kemenangan kaum muslimin terdapat pada
berjalannya mereka di atas jalan Alloh dan Rosul-
Nya. Apakah demonstrasi pemah ada tuntunannya
dalam a6ama? Lihat kembali masalah demonstrasi.

2. Adapun yang dinukil dari salah seorang di NTB
tersebut-jika berita itu benar- maka itu jelas ke-
salahannya. Kami tidak pernah membela kesalahan
dari siapa pun. Demikian juga, kami tidak pemah
menolak kebenaran dari siapa pun. Kalau sampai
dia mengatakan bahwa tidak boleh memusuhi Ya-

hudi karena mereka adalah keturunan Nabi Ya'kub
1,S, maka itu adalah sikap yang amat sangat fatal
lagi batil. Bukankah Rosululloh;l$ dahulu meng-
hancurkan Yahudi Madinah dan Khoibar? Bahkan
dalam sebagian peperangan Rosululloh ffi mem-
bunuh laki-laki mereka semuanya? Kemudian
Amirul Mukminin Umar 4i;; menghancurkan dan
mengusir mereka dari Baitul Maqdis?

Ketiga: Tentang Wahabi
Kedustaan terhadap dakwah ahlus sunnah (yang

secara zalim mereka namai dengan Wahabiyah) bu-
kanlah yang paling awal, dan insya Alloh bukan pula
yang paling akhir. Semua yang tertulis dalam majalah
Risalah Mujahidin ini hanyalah daur ulang dari ucap-
an senada yang sudah ada sejak zaman munculnya
dakwah ahlus sunnah di Nejed (Najd) yang dibawa

menelaah buku "Meluruskan Sejarah Wahabi" karya
Akhuna al-Ustadz Abu Ubaidah as-Sidawi diterbitkan

pai dengan perkataan penulis: "Keluarga Yahudi
jahat dan mengerikan ini melakukan segala jenis
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Pengasuh: Ustadz Muhammad Ali A.M. C,j!r,d

Anh Klblatlllllllllllllllllrlllllllllllllllllrlltrtii[]||il|r!rrilt1|ililr il11|ilr!illiliilIti rl lilr

As s alamu' aI aikum w arohmntullohi w ab arokatuh.

Di tempat kami akan dibangun sebuah masjid, akan tetapi
posisi tanahnya tidak pas menghadap kiblat (agak condong ke
arah kiblat tetapi masih menghadap barat). Apabila kita bangun
pas menghadap kiblat, maka masjid menjadi sempi! akhimya
tidak menampung semua jama'ah. Tetapi jika dibangun sesuai
posisi tanah (tidak pas menghadap kiblat), maka masjid akan
semakin luas. Manakuh yang lebih baik kami tempuh?
(AAT-0XXX3776736)

fawab:
Wa' alaikumussalam warohmatullohi w ab arokatuh. _

Ulama sepakat bahwa salah satu syarat sahnya
sholat adalah menghadap kiblat. Tidak ada perbe-
daan pendapat di antara mereka bahwa orang yang
dapat melihat Ka'bah, kiblabrya harus benar- benar
menghadap Ka'bah, akan tetapi bagi orang yang jauh
dan tidak dapat melihat Ka'bah, maka jumhur ulama
mengatakan bahwa yang diwajibkan bagi mereka
hanyalah menghadap ke arah kiblat (arah masiiilil
haram). Apabila Masjidil Haram di arah barat berarti
kewajibannya ketika sholat adalah menghadap barat,
sebagaimana fi rman-Nya;

4.rEt?;,x,3;gYLT,y
Di manapun kalian berada maka hadnpkanlah wajahmu ke
arahnya (arahmasjidilharam). (QS. Al-Baqoroh [2]: 150)1

Soal:

Ustada kami pemah mendengar hadits,
bahwa setiap anak manusia terlahirkan
dalam keadaan suci, lantas bagaimana
dengan anak- anak orang kafir yang me-
ninggal di usia sebelum baligh, apakah
mereka masuk surga?
(Abu Zakariya-Perum SBR)

U'l||ilililt1ilillllfl l||il|l|||fl lt

Menghadap ke arah Masiiitit narai
bagi orang yang tidak dapat melihat
Ka'bah secara langsung adalah sebuah
kewajiban, walaupun tidak pas menge-
nai Ka'bah (agak condong ke kanan atau
ke kiri) Selama tidak sampai menghadap
arah lain seperti menghadap arah selatan
atau utara. Hal ini sebagaimana perintah
Alloh dalam ayat di atas. Oleh karenanya
ketika Nabi ffiberada di Madinah, beliau
berkata kepada penduduk Madinah yang
kiblatnya adalah arah selatan;

ry vts\ o4rt G.Y

I

Antara timur dan barat adalah kiblat, (HF.. Tirmidzi 344,
dan dihasankan al-Albani dalam al-Misykat 7L5)
Adapun bagi orang yang kiblatnya arah barat (seperti
orang Indonesia), maka kita bisa mengatakan: "Antara
utara dan selatan adalahkiblat."

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa orang yang
tidak dapat melihat Ka'bah, maka yang wajib baginya
adalah menghadap ke arahMasjiilil Haram, sel.ringga
membangun masjid menghadap kiblat dengan tepat itu
lebih sempurna. Akan tetapi jika maslahat yang lebih
besar adalah dibangun sesuai posisi tanah (tidak pas
menghadap kiblat tetapi masih menghadap arah Mas-
jidil Haram), maslahat yang timbul di antaranya mas-
jid akan semakin luas dan akan menampung jama,ah
lebih banyak, maka ini lebih baik. Watlohu A'lam.

Anak Onng Kaftr ,,,, ',,, ,, r: r, ,! r,,r,,irirrir,1*,rrr1r,r,rirr,rrrrrrirr,,r,,,

fawab:
Apabila anak orang kafir meninggal dunia, maka hukum-
nya di dunia sama seperti orang tuanya, tidak diman-
dikan, dan tidak disholati serta tidak dikuburkan di
pekuburan kaum muslimin. Adapun di akhirat kelak,
maka semuanya Alloh yang menentukan, sebagaimana
keterangan Rosululloh ffi tatkala beliau ditanya tentang
anak-anaknya orang kafir, beliau menjawab:

'dtv t-;,K q;Si frir

| . Fatawa asy-Syabakah al-lslamiyah oleh Dr.Abdulloh al-Faqih 9/21.
2 . Dinukil secara bebas d'ari Majmu' Fatawa wa Rosa'il Fatlzilatus Syail<hMuhammad bin Sholih al-Utsaimn72l41,4.

a:rt:Jl aj-Jl 1 r-r.Jt
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'Alloh yang lebih mengetahui apa yang mereka laku-
kan." (HR. Bukhori 1318, dan Muslim 2505)

Sebagian ulama berpendapat, bahwa mereka akan

diuji pada hari Kiamat, sebab mereka disamakan hu-
kumnya dengan ahtifatroh dan semisalnya. Ahli fatroh
adalah orangyang (mati) danbelum tersentuh da'wah
Islam yang dibawa oleh para Rosul. Apabila di akhirat
nanti mereka memenuhi perintah Allotr, maka masuk

surga, jika tidak memenuhi perintah Alloh maka ma-

suk neraka3, sebagaimana firman-Nya;

{@{;e6f;'+*Kv:fi
Dan Kami tidak akan mengadzab, sebelum kami mengutus

seorang rosul. (QS. al-Isro'[17]: 15)

Pendapat ini dijelaskan secara lengkap oleh Imam

Ibnul Qoyyim dalam t'rtab Thoriqul Hiitotain dalam

bab Thobaqotul Mukallafin. Bagi yang ingin mengeta-

hui selengkapnya silakan merujuk kitab tersebut.4

Waktu Sholat lenazah

]awab:
Nabi melarang sholat setelah sholat Subuh sampai ma-

tahari terbit, dan setelah sholatAshar sampai matahari
tenggelam. Dalam sebuah hadits beliau ffi bersabda;

, i*:fur '6'i F uLt rx t i€ \
;r.J;.rr *rJ Jt Ft r:it:l..-ri

Tidak ada sholat setelah Subuh sampai matahari tetbit, dan

tidak ada sholat setelah Ashar sampai matahari tenggelam'

(HR. Bukhori 551, dan Muslim 827)

Para ulama sepakatbahwa harcmhukumnya melaku-
kan sholat sinnah muthlak (sholat yang tidak ada

hubungannya dengan sebab tertentu) pada waktu-
waktu tersebut, lalu mereka berbeda pendapat tentang

sholat dzawatul asbab (sholat-sholat yang disyari'atkan
ketika ada sebab, seperti sholat Tahiyyatul Masjid,

Sunnatul Wudhu', sholatlenazah, sholat Gerhana dan

semisabrya).

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ah'
mad dalam pendapabrya yang masyhur melarang
semua sholat sunnah pada waktu yang disebutkan.

bm Shohih S iroh N ab aw iY ah 7 1 28'

4 . fawaian ini diringkas dari iatrva Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam Maimu' Fataan wa Maqolat al-Mutanatmi'ah 31163-L64.

5. Majmu' Fatawa Syaikhul Islam lbmtTaimiyah22l297.

SoaL

Bolehkah mensholati jenazah setelah sholatAshar dan lang-

sung dikuburkan, demi melaksanakan perintah menyege-

rakan urusan jenazah. Ataukah harus menunggu sampai

waktu sholat Maghrib karena ada larangan sholat setelah

Ashar sampai Maghrib? Tolong dijelaskan, iazakumullohu
ldnir on. (0XXX4939939)

Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam
Ahmad dalam salah satu riwayabryayang
kuat mengatakan bahwa larangan itu ha-

nya tertuju pada sholat sunnah mutlak,
adapun sholat sunnah yang disyari'atkan
karena ada sebab khuSus tidak dilarang.
Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul Is-

lam, Muhammad Ibnu lbrohim, Abdur-
rohman as-Sa'di, Ibnu Utsaimin dan lain-
nya.

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedu4
larangan tersebut hanya tertuju pada sholat Sunnah

Mutlak, pendapat ini dikuatkan oleh beberapa hal, di
antaranya:

1. Para ulama sepakat bahwa sholat ]enazah boleh di-
lakukan setelah sholat Ashar langsung padahal ini
waktu terlarangs.

2. Rosululloh $ pemah mengqodho'sholat Sunnah

Dzuhur setelah Ashar langsung padahal ini waktu
terlarang.

3. Rosululloh ffi memerintahkan dua sahabat yang
masuk masjid setelah mereka sholat Subuh di
kampungny+ untuk mengikuti sholat lagi ber-
sami Rosululloh ffi dan tidak menyelisihi jama'ah

yang sedang ditegakkan. Bagi mereka ini adalah

sholat sunnah, padahal bagi mereka berdua saat

itu adalah waktu terlarang. (HR. Abu Dawud 59O

dishohihkan al-Albani dalam lrwa' al-Gholil 213L5)

4. Rosululloh ffi melarang penjaga Masjidil Haram
mencegah siapa pun yang hendak thowaf dan sho-

lat sunnah ba'da thowaf di dalamny+ kapan pun
saabrya baik siang atau malam baik pada waktu
yang dilarang atau tidak terlarang. (HR. Tirmidzi

.Y.P-l:tr,l:*l cjoe-,l
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1/64 Nasa'i U9& Ibnu Majah1254, dan dishohihkan
al-Albani dalam lrus a' al-Gholit 2lZgB).

5. Sholat sunnah dzautatul asbab akanberlalu dengan
berlalunya sebab. Jika sebabnya telah lewat, maka
tidak disyari'atkan. Berbeda dengan sholat sunnah
mutlak, maka kapanpun bisa dilakukan kecuali
pada waktu terlarang.

Irri semua menunjukkan bahwa sholat dzawatul asbab
tidak dilarang pada waktu-waktu tersebut.

Adapun masalah mengurusi jenazah, Rosululloh ffi
memerintahkan kita menyegerakannya.

' ,.4

tdt ^^J.V -].f'oy i:r4\V;i
';t 4t ,sh eE oy *)t4j-,:,*

Segerakan urusan jenazah, karenabila dia (orang yang) baik,
maka kebaikanlah yang kamu kedepankan padanya, lika ia ti-
dak baik, berarti keburukanlah yang kamu letakkan dari pun-
dak- pundakrnz. (HR.BukhoiI2SZ, dan Muslim 944)

Hadits di atas memerintahkan kita segera mengurusi
jenazah, mulai dari memandikarl mensholati sampai
menguburkan walaupun dilakukan setelah sholat
Ashar langsung karena adanya sebab khusus.
Tapi kita dilarang sholat dan mengubur jenazah dalam
tiga waktu yang sempit saja, sebagaimana dalam ha-
dits Uqbah bin Amir al-]uhani beliau berkata;

fr,& itrJ*: os ow it\t
';;t ji'".* jt;"oi cr4Z *i *

o2 ,i o. t.,
r)o; Je aiJt'al a'ru ,? *;4;t"Jj;lt' J lJ )JJ

{v\4,P j

(Hadits di atas) menunjukkan, segala sesuatu yang
mengganggu itu hukumnya dilarang, walaupun ba_
caan al-Qur'an, maka dengan (gangguan) berupa
anak-anak yang bermain-main tentu lebih dilarang.
Adapun jika anak-anak tidak mengganggu, maka
membawa mereka ke masjid adalah perkara yangbaik,
untuk membiasakan mereka ikut sholat berjama,ah,
supaya mereka cinta masjid, sehingga mereka menjadi
terbiasas.

ffi
o\ied

6 . Lihat permasalahan ini d,alam Ahkamul Jana'iz oleh al-Albani hlmj,6s-166, dan rTs-176.
7 .Lihat Majmu' Fatawa wa Rosa'il Fadhilatis Syaikh Muhammad Ibnu Sholih al-Utsaiminl2l397.
8 ' Untuk lebih jelas perinciannya, kami sudah membahas secara mendetail masalah ini dalam edisi no.go th.1.42g,rubrik Fiqih, dengantajuk "Bila Mengajak Anak-Anak Sholat di Masjid.,, Silakan merujuknya.

:rUJt a;Jt 1 :,rJr
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Ada tiga waktu yang Nabi melarang sholat dan mengubur
mayat pada waktu itu, (1) ketika matahari terbit sampai me-
ninggi (setinggi tombak), (2) ketika ntatahari di atas kepala
sampai tergelincir, (3) dan ketika matahari hampir teng-
gelam sampaibenar-benar tenggelam. (HR. Muslim g31f

" J anganlah seb agian kamu menger askan kep a-
da sebagian lairt dalam (bacaan) al-eur'an.,'
(HR. Ahmad 2136, dan dishohihkan oleh
al-Albani dalam Silsilah Shohihah 1,603)

Membawa Anak lccll l<e M6ftd

Soal:

Bolehkan membawa anak- anak kecil ke masjid untuk melatih
sholat dan membiasakan mereka mencintai masjid?
(Abu Royan-SBY)

Jawab:
Pertanyaan semisal pemah ditanyakan kepada Syaikh
Ibnu UtsaimirL maka beliau menjawabT:

Tidak boleh membawa anak- anak ke masjid jika me-
reka mengganggu orang- orang yang sedang sholat di
masjid, hal ini karena Rosululloh pemah pergi men-
emui para sahabatnya, saat itu mereka sedang sholat
mengeraskan suara masing-masing lalu Nabi ber-
sabda;

Edlsl 9 tahun kedelapan I Robt'uts Tsant l43O lApril 
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Jangan Dekati Zina
ilila'tKa,rfiu Takut Disiksa

Aunur Rofq bin ihufron'{+W

'iStS6K I;y

?tpi\i,:r.4s

Dan janganlah zina; sesunggqhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keii dan suatuialan yang buruk.

(QS. al-Isro' llTl:32)

Kiamat akan tiba bila zina menyebar di mana-mana. Hal itu kini telah terjadi,

sekarang zina bukan hanya terjadi di lokasi pelacuran, hotel atau semisalnya,

bahkan tempat wisata dan tempat pendidikan pun terkadang terjadi kasus zina'

Apa sebabnya? Bagaimana mengatasinya? Silakan baca keterangan di bawah

ini, semogaAlloh memberkahi kita semua.

Rosululloh ffi bersabda: "Barang siapa yang menikahi
wanita tanpa izin walinya berarti dia berbuat zina."
(Dihasankan al-Albani, Shohihul I ami' no. 2734)

Ibnu Taimiyah'+r"86 berkata: " Zinayang harus dihu-
kum pelakunya adalah bila dia benar benar menyetu-
buhi farji (kemaluan) wanita." (Fatawa Syaikhul Islam

lbnu Taimiyah:61393)
Itulah makn a zina yang sebenamya. Akan tetapi, selain
zinafarli, ada juga zina anggota badan. Zinaini meru-
pakan permulaan sebelum zina faqi. Pada umumnya,
manusia mengabaikannya. Rosululloh {{S bersabda:

jA"Xt tilu, $t1ixl' iul ittatS L**r'
,kig&&6tu;jtuu; ;ll')rj

u1l.ii?\ \t'aQi
"Telah ditetapkan bagi anak Adam bagian dia dari zina, dia

pasti menjumpainya, zinanya dua mata memandangnya,

zinanya dun telinga mendengarkannya, dan zina lisan bi-

caranya, zinanya tangan menyentuhnya, zinanya kaki me-

langkahnya, sedangkan hati ingin dan berangan-angan,

adapun farji ia yang melakukannya atau menolaknya." (HR.
Muslim:731125)

gVrt)

Makna Ayat Secara Umum
Syaikh Abdurrohman as-Sadi '$E' berkatai "La-

rangan mendekati perbuatan zina lebih kuat daripada
larangan berbuat zina karena larangannya meliputi
semua pembuka, penyebab dan pendorongnya. Bagai-
kan orang yang memelihara binatang temaknya di
sekitar tanah yang dilarang, amat dekat sekali (sangat

berisiko) binatang itu masuk di dalamnya. Penyebab
ini pada umumnya jiwa manusia kuat sekali keingi-
nannya untuk melampiaskannya. Zina dikatakan oleh
Alloh sebagai perbuatan fahisyah karena merupakan
perbuatan yang keji menurut syari'at Islam, akal yang
sehat, dan fitrah yang suci serta melanggar ketentuan
Alloh, merusak kehormatan wanita, hak istri atau sua-

mi, merusak rumah tangga dan kefurunan, ditambah
lagi bahaya lainnya. Oleh karena itu, Alloh menilai
perbuatan zina paling buruk akibatnya sehingga dia
jatuh kepada perbuatan yang sangat besar dosanya."
(Tafsir al-Karimur Rohman: 1 I 457)

Alloh ilF menyebut perbuatan zina ini setelah dise-
butkan haramnya syirik dan pembunuhan (baca Surat

al-Furqon [25]: 67-70 dan Surat al-Mumtahanah [60]:
12).

Definisi Zina dan Hukumnya
Zinaialah mengumpuli wanita tanpa akad nikah

syar'i (baca Surat an-Nur l24l:3).1

OlrYO., ".,

I Mufrodat Alfazhil Qur'an:'I/629
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Rosululloh ffi bersabda: "sesungguhnya wanita
jika memakai parfum lalu melewati majelis kaum pria,
maka dia adalah wanita berzina." (HR. at-Tirmidzi
dishohihkan al-Albani dalam al-Misykahno. 1060)
Maksudnya zina anggota badan yang mengakibatkan
zina far1i.

a,ryAi3yleS:ratt&r*
L .. )z "-K lgrlrri':".a;

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ,,Hendak_

Makna FahiSyAh lah merekn menahan paidangannya din memelihara kema-

r Perbuatan dan perkataan yang sangat keji (biti::- ' 
,"ouiuirrrrkumnya haram melihat wanita yang bukan

fi: :i-fl1"i,ni,'r?,i-**1 
p'51: e0' ar-Ahzab [33]: ;fi;;;y" ataumelihat mahromnya ;ika ban[kit nar-

r perbuatan zina (baca surat an-Nis a, [4]:19).2 
su birahinya '" (Hijabul Mar'ah: u42)

' P.erkataan yang meramql+ !1t9,,"Rtii'i,.",, ""tu o"#ii:"il;}#t llil*:X#Tx;#3;HJHdan semisalnya' Rosululloh ffi berkata kepadh Ai- ffi; akan membangkitkan nafsu senang dengansyah: "Janganlah kamu jadi fakhisah (*1f"9"{3 ;;r;; kaum laki-lakilsitatrkan baca Hijabut Mar,ahperkataan yang melampaui batas).,' (HR. Muslim)3 t"rl"f.nfU"" i,gM:1,/42.r Minum khamar dan benda yang memabukkan ^'-'ri""a"mya 
kita tidak melihat gambar wanita baikRosululloh ffi bersabda; "fanganlah kuT", Ti"YT r*"p"?"a maupun di layar televisi, handphone, Mp4khamar karena ia puncaknya perbuatan fahisvah:,, :;:-:I-- _(shohihrarghibwaTarhib:1.11.3) playeg dan lainnya karena boleh jadi menjadi sebab

o. perbuatan-homoseksual (baca surat al-Aror [z]: i:ff#ntfl;::'J"H?l'ffHl*ft.Rosululloh ffi
81).u

: lfflfs!,:ilf:x1*l'#',an perkataan dan per- u L:-xi ij'i' 6 L9 t4rt'prbi v
buatan.6 . -co As-Sahaq (lesbian) wanita menyenangi wanita se- 6?\l
perti yang dikatakan oleh Abu Muslim berdasar-
kan Surat an-Nisa' l4):15.? "langanlah kamu ikuti itu dengan pandangan berikutnya,

Semua makna di atas disimpulkan oleh Imam al-Mu- karenayangpertamabolehuntukmutetapiiidakbolehkamu

fassir Ibnu Jarir ath-Thobari bahwa yang dimaksud de- \tlr!:, berikutnya." (HR. Abu Dawud: 6/54 dihasankan
ngan fahisyaft dalam ayat ini adalah ,"i",rru perbuatan al-Albani, lihat Ghoyatul Marom:71132)
keji dan melampaui batas yaitu perbuatan iina, men- ' Pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita
curi, dan wanita keluar dari rumah sebelum selesai yang bukan mahrom
masa iddahnya. Begitulah pendapat Imam ath-Thobari Misalnya, banyak lembaga pendidikan di negeri ini(lrhatTafsir ath-Thobari:23/440)' siswa-siswinya bercampur di dalam satu kelas tanpa

sarana dan penyebab zina :i:,;.i;il'#T".ffi.:i"t?llif;l"1li":ilf;I;:il:
Semua perbuatan yang menjerumuskan manusia li:*? |:-ha dengan siswi karena pergaulan bebas.

kepada zina, hukumnya hiram dan wajib kita tinggal- Ini adalah 
langgung 

jawab pengurus danpengajamya.
kan sebagaimana keterangan di atas. Adapur, ,i|.u Demikian juga kita jumpai di k-a1tor (templt kerja)

niltffi:lmuskanmariusiakepadaperbuatanzina i1#yffif-H:iT5;iTllf;**t"I'i;lhilXil
' Memandang sesuatu yang membangkitkan nya haram berdasarkan sabda Rosululloh i[$:

iil::ff:, merihat wanita yu,g u,,r* mahrom- i-*7 Ji Wi i) ri';\ p. ) Li^x..i
nya. Atau, jika seseorang syahwatnya bangkit ketika
melihat putra putrinya, saudara dan saudaiiny4 atau €oo@oo@oao@oooooocooooooawx|.ox r .l

bapak dan ibunya, maka pada saat itu hendaknya dia 7 rL:,,-_L! r,

menundukkan pandangan. 
-'--r -- ---- 

; ::;i,;ili"in:ii:#:ff^ 
dengan catatan kaki seberumnya)

W i i;t;s" s p #r u\,k,,"v s,S * i Yilf,ff*frF,:f 
*^ukani: 

5/368
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" Tidaklah boleh seor ang laki-Iaki b ersepi-sepi. dengan wanit a

melainkan (wanita itu) dengan mahromnya." (HR' al-Bu-

khori:2391)
. Wanita bepergian tanpa mahrom

Sangat berbahaya bagi wanita bepergian tanpa

mahrom. jika dia tidak difikrah maka akan memfitnah'
Banyak terjadi pemerkosaan karena bepergiannya me-

reka tanpa mahrom. Rosululloh ffi bersabda:

{ @6rFt'{5'#3b7-*

,lit;re e

& M iut Jrt, ,f

c ^i#b!
o ti +o1
OUF

.\tJL'.,a
t', IJl

tl
4J

Yt ?ui' f #i e Jlil';r 9s i5
+v U? :j;, 'ot iu' JF u J\;3

3Wt Jtt \rS j tK tS* e #\ ;y

"Dan janganlah wanita bepergian melainkan bersaqn de'

ngan mahromnya." Lalu ada seorang laki-Iaki berkata: "Wa-

hii Rosululloh, sesungguhnya istriku akan pergi menialan-

kan haji sedangknn aku diwaiibkan berperang ini dan itu"'
Beliau menjaiab: "Pergi haiilah engkau bersama istrimu'"
(H$. al-Bukhori:2391)
Lihatlah betapa belas kasihan Rosululloh ffi kepada

wanita sehingga suaminya disuruh menemaninya
menunaikan haji. Tidak lain ini karena pentingnya
menjaga kehormatan wanita. Jika orang haji (ibadah)

harus disertai dengan mahrom maka apalagi beper-

gian yang bukan untuk ibadah?
Sekaiang perhatikan! Berapa banyak wanita pergi ker-
ja atau peigi kuliah tanpa mahrom, bahkan ada yang

dibonceng taki-laki bukan mahrom naik sepeda motor
layaknyaieorang istri. Apa yang tersembunyi dalam
pikirannya? Bahkan ada yang sampai hati membenci
iuaminya dan berusaha minta cerai karena jatuh cinta

dengan teman kerja.
. Aksi Panggung (disko, badut, pelawak, dll.)

Inilah pintu setan yang membangkitkan syahwat
pemuda dan pemudi, menyeret mereka kepada per-

Luatan zina; zina anggota badan, onani, homoseksual,

dan lesbian. Sudahkah orang tua menyadarinya?
Sering kita jumpai walimah atau resepsi pemikahan-
yang pada dasamya merupakan sunnah Rosululloh

& 
jait"ttui dengan jogef disko, nyanyian, dan musik

lainnya. Tidak hanya walimah, pembukaan dan penu-

tupan pendidikan Islam pun kadang kala kita jumpai
aclra ini masirk di dalamnya. Padahal perbuatan ini
sungguh merusak pikiran, karena di dalamnya men-

gandung perkara yang haram, seperti:
- Wanita itu pasti menampakkan perhiasannya, pa-

dahal Alloh S€ berfirman:

a-i J z

...wA\L|lft\tr#Ys...

.... Dan janganlah wanita itu menampakknn perhiasan-

nya kecuali kepada suami mereka.... (QS. an-Nur [24]:
31)

- Wanita itu pasti mengalunkan suaranya
Padahal wanita dl$lang mengalunkan suaranya.

/

)\;4i'8fK'"r6*itw"*'a,

4,Jiti'#JEif ,1fi,t&J6,u6i

Hai istri-istri N abi, kamu sekalian tidaklah seperti wani-

ta y nng laln, jika kamu bertalcrna. Maka i angnnlah kamu

tunduk dalam berbicar a sehingga berkeinginanlah orang

yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah per-

kataan yangbaik. (QS. al-Ahzab [33]: 32)

- Pasti disertai dengan lagu-lagu dan alat musik.
Padahal nyanyian hukumnya haram (baca Surat

Luqman [31]: 6). Ibnu Mas'ud berkata: "Yang di-
maksud dengan lahusalhadits dalam ayat ini adalah

nyanyian." (Tafsir lbnu Katsir: 6 1330)

- Pasti bercanda dan berbicarayangbisa membang-

kitan nafsu berahi yang haram.
Rosululloh ffi bersabda: "Dan sesungguhnya kalian

kadang mengucapkan suatu kalimat dari (hal-hal) yang

dimurkai Alloh, dia tidak menyangka @osanya) sampai

seperti apa yang dia dapatkan, namun ternyata AIIoh

memb eriknn kemutkaan kep adany a samp ai hari dia men-

jumpai-Nya'kelak." (HF.. at-Tirmidzi: 2319 dishohih-
kan al-Albani dalam Shohih at-Tirmidzi: 21269)

- Laki-lakinya membanci (berlagak seperti wanita)
demikian pula wanitanya bersikap tomboi.
Dari Abu Huroiroh,4il.l beliau berkata:

'ui\ )\+')l

,v3\ 'c oi&'*sti tdu,t#"
, \E,JU

,t'sosululloh ffi melaknat orang laki-laki memb anci y an g

menyerupai wanita, dan wanita bergaya menyerupai

taki-Iaki (tomboi)." (HR. Ahmad: 7577, lihat at-Tam-

hidkar.Ibnu Abdil Barr: 6/80)

- Mereka beisentuhan dan berjabat tangan.
Rosululloh ;ts bersabda:

^?t, --- t J . t/-b-fu.1>r,ett,it- .)v'.?.\-
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"seandainya kepala salah satu di antara knmu ditu-



suk dengan jarum besi, itu lebih ringan siksaannya
daripada siksaan bagi orang yang menyentuh wanita
y ang bukan mahromny a. " (HR. ath-Thobroni dalam
Mu'jam al-Kabir: 1.511,43. Shohih, hhat Shohih at-
Targhib wat Tarhib: 3 /197)

- Wanita itu pasti menari.
Padahal Alloh d€ melarang wanita itu memukul-
kan kakinya maka apalagi bila memamerkan ge-
rakan semua badannya.

c t -\i,rtY "l -L# iu,:; *J s .,..
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....,Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar
diketahui perhiasan yang mereka sembunyiknn.,. (QS.

td- l.JiL=,,** persi tanpa mahrom;
Rosululloh ffi bersabda:

"Dan janganlah wanita bepergian melainkan bersama
^ dengan mahromnya." (HR. al-Bukhori: 2391)

. Salah menggunakan teknologi canggih

- _ 
Pada asalnya, semua urusan dunia hukumnya ha-

lal tetapi kalau merusak aqidatr, amal ibadah, atau
akhlak, hukumnya menjadi haram.
Misalnya televisi dengan aneka program hiburan yang
menampilkan sinetron muda-mudi, disko, musik dan
nyanyian serta maksiat lainny4 tentu memicu muda-
mudi berbuat zina, onani, homoseksual, dan lainnya.
Demikian juga video, handphone, Mp4 player, inter-
nef dan alat lainnyo banyak para pemudi dan pemu-
di menyalahgunakan alat-alat tersebut sehinggi jatuh

legadl perbuatan keji, zina anggota badan aan ta4i.
Bukanlah penulis mengharamkan (secara intri*ik)
pg_"a" ini karena sebagian umat Islam dapat mengam-
bil manfaahrya. Akan tetapi, yang dipermasalahkan
adalah penggunaannya untuk perkara yang haram.
. Penyebab lain

Adapun penyebab zinayang lain, orang tua tidak
memisah tidur anak-anaknya ketika mendekati masa
baligh, sehingga pada suafu saat dia menyaksikan
tingkah laku orang tuanya yang tidak pantis dilihat
oleh anaknya.

Cara Mencegah Perbuatan Zina
Syahwat adalah nikmat Alloh lF. Namury jika

salah rnenyalurkannya akan menjadikan pelakunya
berdosa dan celaka hidupnya. Sebaliknya, bila disalur-
kan dengan benar, dia meraih pahala dan bahagialah
hidupnya. Rosululloh ffi pemah ditanya:

i* e; 'e ltii'7r ;c i,
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"Wahai Rosululloh! Apakah salah satu di antara kita bila
yTyll"rk ! syahraatnya kepada istrinya mendapat pa-
hala?" Beliau menjataib: "Bagaimana 

-pendapatmu 
iitca'syahwat itu disalurkan kepada yang harAm, buknnkah' dia

berdosa? Demikian juga bila disalurkan kepada yang halal
maka diamendapa;tpahala," (HR. Muslim: 1674)

Adapun cara agar kita tidak jatuh pada perbuatan
zina adalah sebagai berikut
. Segera menikah apabila sudah mampu

menafkahi diri dan keluarga
Rosululloh ;{$ bersabda:

"6t'reUo a..)i
- q'L)J
(, JJ.

"Wahai para pemuda, barang siapn di antara kamu me-
miliki bekal untuk menikah, maka meniknhtah.,' (IIR.
al-Bul4,:rori: 4677)

. Hendaknya sering berpuasa sunnah bila belum
mampu menikah
Alloh UF berfirman:

&u*{,:\"{ojLto:U3y
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Dan orang-orang yang tidak mampu meniknh hendaktah
menj ag a ke su ci an ( dir i ) ny a, s ehin g ga AII oh memarnp ukan
mereka deng(in karunia-Nya.... (QS. an-Nur [24]:33)
Rosululloh ffi bersabda:

l1il XF rpU{"a"*x. I Ui
"Dan barang siapa belum mampu menikah, hendaknya
berpuasa karena puasa penghalang (dari perbuathn
dosa)." (HR. al-Bukhori: 4677)

. Segeralah menikah bila takut terjatuh pada
perbuatan zina
Orang yang belum mampu menikah tetapi sudah
lama menjalin hubungan cinta lawan jeniJhendak-
nya segbp menikah, jika dia akan jatuh zina wa-
faupun dengan anggota, lebih parah lagi jika jatuh
k:pid1 zina far1i, na'udzu billahi min dzalik.Insya
Alloh dengan segera menikah Alloh memberi reje-
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'ot'ry
.... Sesungguhnya pubuatan-perbuatan yang baik itu
menghnpiikan @osa) perbuatan-perbuatan y ang buruk'

Itulih peringatan bogi otans-orang yang ingat' (QS'
. Hud [11]:114)
. Waliyul amri hendaknya memberantas tempat

perzinaan dan sarananYa.

Bahaya Zina
Perkara yang dilarang oleh syari'at Islam tentu ber-

bahaya bila dilanggar, dan pasti bqrmanfaat apabila

dihindarinya. Adapun bahaya perbuatan zina banyak

sekali, di antaranYa:

. Mengurangi kesempurnaan in1an, dan menam

bah dosa

Rosululloh i!$ bersabda:

"Tidaktah berzina otang itu bila imannya sempurna'"

(HR. al-Bukhoti:2259)
. Alloh tidak mengaiak bicara dan tidak pula

membersihkan dosa orang yang sudah tua tetapi
masih berbuat zina. (HR. Muslim: 155)

. fika pada suatu negeri sudah tersebar perbuatan

zina maka negeri itu dilanda musibah'

Rosululloh S bersabda:

"lika menyebar perbuatan zina dan riba pada suatu

negeri maia mereka aknn ditimpa azab Alloh"' (HR' al-

;',r.iHikim dihasankan oleh al-Albani dalam Shohih at-

Tar ghib w at Tarhib : 2 I 307)

. Merusak kerukunan keluarga dan tetangga (iika

berzina dengan tetangga)

Rosululloh ffi bersabda: " Sungguh iika orang itu ber-

zina dengan sepuluh wanita lebih ringan dosanya da,ri

pada meizinai istri tetangganya." (Hadits shohih, li-
hat Shohih at-Targhib wat Tarhib:21307)

Bersambung ke halamar 62

111, Ed*ietahskecrerap*,*0,1'firffiff#l-L**-

L
4ll

ki bila d.ia bersungguh sungguh mencari nafkah

dan bersabar menghidapi problem keluarga' Alloh

&berfirman:

.... ]ikn mereka miskin, Atloh akan memampukan meieka

dengan kurnia-Nya. Dan AIIoh Mahaluas (pembetian-

N y i) t a gi Maha Men ge t ahu i' (QS. an-Nur l24l: 32)

Hendaknya menjaga anggota badannya dari zina

anggota badan seperti keterangan hadits di atas'

Meniauhkan diri dari sarana dan penyebab zina

seperti keterangan di atas dan meniauhi tempat

miksi"t, bioskop, tempat wisata, dan lainnya',

Alloh dF menyifati orang beriman yang beruntung:

< @i- ,F;ili*iofrs*
Dan orang-orang yang meniauhkan diri dari (perbuatan

dan perkitaan) y ang tiada berguna. (QS. al-Mu'minun

[23]: 3)

Membersihkan rumah dari hal yang menuiu
kepada zina, seperti tv, video, alat musik, gam-

bai buku bacaan dan majalah porno' pakaian
keluarga dan pergaulan yang membangkitkan
nafsu yangharam.

Meningkatkan rasa takut kepada Alloh di mana

saja berada dan merasa diawasi-Nya

Hendaknya memisah tempat tidur anak anak

yang mendekati baligh

Rosululloh ffi bersabda:

JL

JL

"Dan janganlah laki-laki berkumpul dengan laki-laki

tain dilai satu selimut, dan ianganlah wanita berkum-

pul denganwanitalain dalam satu selimut'" (HR' Mtts-

lim:512)
. Menyibukkan diri dengan amal ibadah yang

waiib dan sunnah.

Perbuatan baik dapat menghapus dosa dan meng-

hentikan perbuatan maksiat:
L

itx,,fii * #t ir:bri.]y'rytasi C 3 .... b
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.... Dan dirikantah sholat. Sesungguhnya sholat itu
mencegah d.ari (perbuatan-perbuatan) keii dan mungkar'

(QS. al-Ankabut [29]: 45)
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menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Aamiin.
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Derajat Hadits
TIDAI( ADA ASALNYA. para pakar hadits

telah berusaha untuk mendapatkan sanadnya tetapi
tidak mendapatkannya sehingga al-Hafi zh as-Suyuthi
berkata dalam al-Jami' ash-shoghir:.,Barangkaii ha-
dits ini dikeluarkan dalam sebagian kitab ulama yang
belum sampai kepada kita!"l
Syaikh al-Albani menilai ucapan as-suyuthi di atas
sangat jauh (dari kebenaran) karena berkonsekuensi.

!'ahwa ada sebagian hadits Rosululloh ffi yang luput
dari umat Islam. Hal ini, kata beliau, tidak layak diya-
kini seorang muslim.

Al-Munawi menukil perkataan as-Subki:,.Hadits
ini tidak dikenal ahli hadits dan saya belum mendap-
atinya baik dengan sanad shohih (sah), dho'if (le-
mah), maupun maudhu'(palsu)." perkataan ini dis-
etujui Syaikh Zakana al-Anshori dalam ta,liqTafsir
al-Baidhotui: z/923

Sebagian ulama berusaha untuk menguatkan ha-
dits ini. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: *Hadits ini
sangat populer. Sering ditanyakan dan banyak imam
hadits menilai bahwa ungkapan ini tidak ada asalnya
tetapi al-Khoththobi menyebutkan dalam Ghoribul
Hadits.... Ucapannya kurang memuaskan dalam pe-
nisbatan hadits ini tetapi saya merasa hadits ini ada
asalnya."3
Sungguh, sangat aneh kalau al-Hafizh Ibnu Hajar
mengucapkan pernyataan di atas, semoga Alloh me-
ngampuni beliau. Bagaimana beliau merasa bahwa
hadits ini ada asalnya padahal tidak ada sanadnya.
Bukankah beliau sendiri mengakui bahwa mayoritas
ulama ahli hadits telah menilai hadits ini tidak ada
asalnya, kenapa harus menggunakan perasaan?!

1SyaikhAhmadr*sr';,M"*puku,.aibtatkalapenulis(as-Suyuthi)mencantumkan
hadits palsu, batil, dan tidak ada asalnya ini, apalagi dia juga tidak mendapati ulama yang meng"t.ruikur.rr,yu ." (al-Mudawi li ,Ilalit
lami' Shoghir wa Syarhi Munawi:'1./Z3S)2 Lihat Silsilah Ahadits adh-Dho'ifah:57.

1t^
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di antara kita yang tak pernah mendengar hadits ini.
Ia sangqt dikenal dan dihafal banyak.orang. Apakah kemasyhuran

7 Jr'ungkapan tersebut berarri kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan?
Tulisan berikut mencoba untuk menemukan jawabannya. semoga AJtoh

Kami juga mendapati sebuah risalah yang di-
tulis oleh Syaikh Su'ud al-Funaisan bedudul *htilaf
Ummati Rohmah, Rituayatan ttsa Dirogatan, beliau
menguatkan bahwa hadits ini adalah shohih dari
Nabi ffi. Ini juga suatu hal yang aneh karena semua
ulama yang beliau katakan mengeluarkan hadits ini
seperti al-Khoththobi, Nashr al-Maqdisi, dan lain-
lain hanyalah menyebutkan tanpa''membawakan sa-
nadnya. Lantas, mungkinkah suatu hadits dikatakan
shohih tanpa adanya sanad?la

Mengkritik Matan Hadits
Makna hadits ini juga dikritik para ulama. Al-Al-

lamah Ibnu Hazm, setelah menjelaskan bahwasanya
ini bukanlah hadits, berkata: "Dan ini adalah per-
kataan yang piling rusak. Sebab, jika perselisihan itu
adalah rahmat maka berarti persatuan adalah adzab.
Ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang muslim
karena tidak akan berkumpul antara persatuan dan
perselisihan, (antara) rahmat dan adzab.,'j

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani ber-
kata: "Termasuk di antara dampak negatif hadits ini
adalah banyak di antara kaum muslimin yang terus
bergelimang dalam perselisihan yang sangat runcing
di antara madzhab empat. Mereka tidak berusaha se-
maksimal mungkin untuk mengembalikannya kepada
al-Qur'an dan hadits yang shohih sebagaimana perin-
tah para imam mereka bahkan menganggap madzhab
seperti syari'at yang berbeda-beda! !

Mereka mengatakan hal ini padahal mereka sendi-
ri mengetahui bahwa di antara perselisihan mereka
ada yang tidak mungkin disatukan kecuali dengan
mengembalikan kepada dalil, inilah yang tidak me-

Edlsi 9 tahun kedelapan I Robi'uts Tsant 1430 lAprit 
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reka lakukan! Dengan demikian, mereka telah menis-

batkan kepada syari'at suatu kontradiksi! Kiranya, ini
saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ini bu-
kanlah dari Alloh kalau mereka merenungkan firman
Alloh tentang al-Qur'an:

Salah Bersikap
Saudaraku seiman yang kami cintai, kita semua

mengetahui bahwa pQrselisihan adalah suatu perkara

yang tidakbisa dielakkan, baik dalam aqidah, ibadah
maupun mu'amalah. Alloh berfirman:

L

i, 
j g$?'rt s1A ;$t H 4 s."6 I 3 V

..\7
Jikalau Tuhatimu menghendaki, tentu Dia meni adi-
kan manusia umat Aang satu, tetapi mereka senan-

tiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang aang
diberi rahmat oleh Tuhanmu.... (QS. Hud [rr]: rr8-
119)

Fakta di atas mengharuskan kita untuk mema-
hami masalah perselisihan karena ternyata banyak
juga orang yang terpeleset dalam kesalahan dalam
memahaminya. Ada yang menjadikan perselisihan

sebagai senjata pamungkas untuk menyrburkan
kesalahan, kebid'ahan bahkan kekufuran sehingga

mereka memilih pendapat-pendapat ganjil seperti

bolehnya acara tahlilan, manakiban, bahkan berani
menentang hukum-hukum Islam dengan alasan "Ini
adalah masalah khilafiyah" atau "Jangan mempersu-
lit manusia". Bahkan, betapa banyak sekarang yang

mengkritik masalah-masalah aqidah dan hukum yang

telah mapan dengan alasan "kemodernan zaman" dan
"kebebasan berpendapat" sebagaimana didengung-
kan oleh para cendekiawan (!) zaman sekarang.8

Sebaliknya, ada juga yang sesak dada mengha-

dapi perselisihan walaupun 'hanya' dalam masalah

fiqih dan ruang lingkup ijtihad ulama. Akibatnya, ada

sebagian mereka yang tidak mau sholat di belakang
imam yang berbeda pendapat dengannya seperti ma-

salah sedekap ketika i'tidal, mendahulukan lutut ke-

tika sujud, menggerakkan jari ketika tasyahud, dan

sebagainya. Ini juga termasuk kesalahan!

Memahami Perselisihan
Oleh karena itu, sangat penting untuk kita keta-

hui sikap yang benar dalam menghadapi perselisihan

agar kita tidak berlebihan dan tidak juga meremeh-

kan. Dari keterangan para ulama tentang masalah inie,

dapat kami tarik suatu kesimpulan bahwa perselisi-

han itu terbagi menjadi dua macam:

.... Kalau kir ang a al-Qur' an itu bukan dari sisi Alloh,
tentulah mereka mendapat pertentangan yang ban-
yak di dalamnga. (QS. an-Nisa' [+]: 8z)
Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa perselisi-

han bukanlah dari Alloh. Lantas bagaimana kiranya
dijadikan sebagai syari'at yang diikuti dan suatu rah-
mat?!
Disebabkan oleh hadits ini dan hadits-hadits serupa'

banyak di antara kaum muslimin semenjak masa

imam empat madzhab selalu berselisih dalam banyak
masalah baik dalam aqidah maupun ibadah. Sean-

dainya mereka menilai bahwa perselisihan adalah

tercela sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu
Mas'ud,,{r, dan selainnya serta didukung dengan ba-
nyak sekali ayat al-Qur'an dan hadits, niscaya me-

t"ka 
"kutt 

berusaha untuk bersatu. Namun, apakah
mereka akan melakukannya bila mereka meyakini
bahwa perselisihan adalah rahmat?!
Kesimpulannya, perselisihan adalah tercela dalam

syari?at6. Maka wajib bagi setiap muslim untuk ber-
usaha semaksimal mungkin untuk melepaskan diri
dari belenggu perselisihan, karena hal itu merupakan
faktor lemahnya umat, sebagaimana firman Alloh:

b:p^)+;"xsti';titt'J3ul'ts 
.. . *
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.... Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, Aong
menyebabkankamumeniadi g entar danhilang kelatat-

anmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Alloh beserta

orong-orang yang sabar. (QS. al-Anfal [8]: +6)
Adapun ridho dengan perselisihan, apalagi me-

namainya sebagai suatu rahmat, maka jelas ini menye-

lisihi ayat-ayat al-Qur'an yang secara tegas mencela
perselisihan. Dan tidak ada sandarannya kecuali ha-

dits yang tidak ada asalnya dari Rosululloh ffi ini."7

Syaikh Dr. Sholih bin Fauzan al-Fauzan berkata: "Perselisihan bukanlah rahmat. flustru) persatuanitulah yang merupakan rahmat'

a'a"pur1 perselisihan adalah kejelekan dan kemurkaan sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ,S'." (Syarh Manzhumah

alHa'iyah hlm. 193).

Silsilah Ahadits adh-Dho' ifah: 1' I L42-143 secara ringkas
Lihat risalah y angbagts, Manhaj Taisir al-Mu'ashir karya Ab4{t:h-bl b:llm ath-Thowil'

Lihat secara luas tentang ma"ulJh perselisihan dalam i itab al-Ikhtilaf wa Ma ltaihikarya Syaikh Muhammad bin Umar Bazimul dan

al-Ikhtilaf Rohmah Am Niqmah? karya Syaikh Amin al-Haj Muhammad Ahmad'
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Pertama: Fersetisi han'Tercela
-..*""Vaitu'setiap perselisihan yang menyelisihi dalil
1'ang 

jelas dari al-Qur'an atau hadits atau ijma'ulama.
Hal ini memiliki beberapa gamb[ran: ,
1. Perselisihan dalam masalah aqidah atau hukum

yang telah mapan, seperti perselisihan antara ahli
bid'ah dari kalangan Syi'ah, Khowarij, Mu,tazilah,
dan sebagainya.'o

z. Perselisihan orang-orang yang tidak memiliki alat
rjtihad seperti perselisihan orang-orang yang sok
pintar padahal bodoh."

3. Perselisihan yang ganjil walaupun dari seorang to_
koh ulama karena ini terhitung sebagai ketergeljn_
ciran seorang ulama yang tidak boleh diikuti:"

Jadi, tidak semua perselisihan itu.dianggap, mi_
galnya penyelisihan yang dilakukan JIL (.laringin il_
lis Liberal) bahwa semua agama sama, ingkar hukum
rajam dan potong tangan, hukum waris, jilbab, dan
sebagainya, ini adalah perselisihan yang iidak perlu
dianggap dan didengarkan. Demikianluga penyelisih-
an yang dilakukan Mu'tazilah modern bahwa tidak
ada siksa kubur, Nabi Isa r.,W tidak turun pada akhir
?p-an, dan sebagainya, ini juga perselisihan yang
tidak perlu dilirik. Demikian pula penyelisihan yang
dilakukan sebagian orang yang berfiqih ganjil bahwi
wanita, nifas tetap wajib sholat, daging ayam haram,
dan sebagainya, ini juga perselisihan yang tak perlu
digubris.

r'#) t+ ,tt+

Tidak seluruh perselisihan itu dianggap
Kecuali perselisihan Aang memang memiliki
dalilyang kuattl

Kedua: Perselisihan yang Tidak Tercela
Yaitu perselisihan di kalangan ulama mujtahid

(yang telah mencapai derajat ijtihad) dalam masalah_
masalah ijtihadiyah, biasanya dalam masalah-masalah
hukum fiqih. Imam Syaf i ,+r^tr berkata: ,.perselisihan
itu ada dua macam, pertama hukumnya haram dan
saya tidak mengatakannya pada jenis yang ked.ua.,'ra
Hal ini memiliki beberapa gambaran:
1. Masalah yang belum ada dalilnya secara tertentu.

J. {asalah yang ada dalilnya tetapi tidak jelas.
3. Masalah yang ada dalilnya yang lelas tetapi tidak. shohih atau diperselisihkan keabsahannya atau

ada penentangnya yang lebih kuat.rs
Jadi, masalah-masalah yang diperselisihkan ula-

ma hendaknya kita sikapi dengan lapang dada. Kita
harus letap menghormati saudara futa yang tidak
sependapattanpa ada saling hujat dan saling celayang

bisa menyulut api perselisihan. Imam eotadah berka-
ta: "Barang siapa yang tidak mengetahui perselisihan
ulama, maka hidungnya belum mencium bau fiqih."re

Imam Syaf i pernah berkata kepada yunuJ ash_
Shodafi: "Wahai Abu Musa, apakah kita tidak bisa un_
tuk tetap bersahabat sekalipun kita tidak bersepakat
dalam suatu masal ah? !" tz

.- Waiau begitu, hal ini tidak menutup pintu dialog
ilmiah yang penuh adab untuk menciri kebenarai
dan pendapat terkuat, karena yang kita cari adalah
kebenaran. Camkanlah firman Alloh:

3D; ; gV At ty, ;" 5 rg cF :w sg .... *
ipfu56ry"e'Jrg;\3i'\6i jt7tf

{@*rit
.... Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada AIIoh (al-eir'an) dan
Ro sul (sunnahny a), j ika kamu b enar-b enar b erintan
kepada Alloh dan hari kemudian. yang demikianitu
Iebih ut am a (b ag imu) dan lebih b aik akib atnyo. (e S.
an-Nisa'[+]: Sg)

lgbagai kesimpulan, kami nukilkan perkataan
Syaikh al-Allamah Muhammad bin Utsaimin,+iri5:
"Termasuk di antara pokok-pokok Ahli Sunnah wal
Jama'ah dalam masalah khilafiyah adalah apabila
perselisihan tersebut bersumber dari ijtihad din,ma-
salah tersebut. memungkinkan untuk ijtihad, maka
mereka saling toleransi, tidak saling dengki, bermu-
suhan, atau lainnya, bahkan mereka bersaudara seka-
lipun ada perbedaan pendapat di antara mereka.
Adapun masalah-masalah yang tidak ada ruang untuk
berselisih di dalamnya, yaitu masalah-masalah yang
bertentangan dengan jalan para sahabat dan tabi,in]
seperti masalah aqidah yang telah menjadi tempat
tersesatnya orang yang tersesat dan tidak dikenal
perselisihan tersebut kecuali setelah generasi utama,
maka orang yang menyelisihi sahabat dan tabi'in tadi
tidak dianggap (diacuhkan) perselisihannya.,,ls

,y:;,
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Lihat al-Muw afaqot kat. asy -Sy athibi: S 122'1., eow athi, ut Adiltah
kar. as-Sam' ani: 2 I 326.
Lthat Majmu' Fatawa lbnu Taimiyyah:20D54.
Lihat Qousa'idul Ahkam kar. al-,Izzu binAbdis Salam: 1./215.
Lihat al-Itqon Fi lllum Qur'ankar. al-Hafizh as-suyvtti:.1.124.
Ar-Risalahhlm.259.
Irsal Syuwath 'AIa Man Tatabba,a Syaznadz kar. Sholih bin Ali
asy-Syamroni: hlm. 73

Jami' Bayanil lln i kar. Ibnu Abdil Barr: 21814-Bls
Dikeluarkan oleh adz-Dzahabi dalam Siyar A,lam Nubala:
1,0176, lalu berkomentar: "Hal ini menuniukkan kesempur_
naan akal imam Syaf i dan kelonggaran hatinya, karena me_
mang para ulama senantiasa berselisih pendapat.,,
Syarh al-Ushul as-Sift ah hlm. 155-156
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Oleh Dr Ali Musriseny'an Putra, M'A.$M$

Alloh,€ memiliki nama-nama yung rurrgu, rn,l-
lia dan indah. Kemuliaan dan keindahan tersebut
dari dua segi: lafazh dan makna. Makna daripada
nama-nama Alloh tersebut menunjukkan sifat Alloh
yang Mahasempurna. Sebagaimana Alloh tegaskan

dalam firman-Nya: -

-o ji\u{sQ,;tvg'J;xttezritigy

*. @ i j* \ j,K v i S'F;,"- 2iQ\:6.6 sLrt
Dan Alloh memiliki nama-nama yang indah, maka

berdo' alah kepadanya dengan nama-nama-Ny a tersebut.

Dan jauhilah orang-orang yang menyimpang dalam (me-

mahami) nama-nama-Nya. Mereka akan dibalasi terha-

dap ap a. y ang mereka lakukan. (QS. al-A rof [7] : 180)

Tentang nama-nama Alloh ada beberapa hal

yang harus kita pahami sebagaimana yang dijelas-

kan dalam ayat di atas:

Pertama:

Alloh memiliki nama'nama yang sangat
mulia lagi indah

Barang siapa yang tidak meyakini nama-nama

Alloh berarti tidak beriman kepada Alloh secara

utuh dan benar. Artinya, ia iuga tidak beriman de-

ngan isi al-Qur'an secara keseluruhan.

Bila kita perhatikan, dalam al-Qur'an Alloh ber-

ulang kali menyatakan bahwa Dia memiliki nama-

nama yang indah. Sebagaimana pada ayat-ayat

berikut:

t t\ rlxtl(,:g'$\ rLsi r)/aii -4si,9 *

4 rfr ....',::Aii:C\ii\\v 9
Katakanlah (Muhammad): "Serulah AIIoh atau ar-

Rohman, yang mana saja engkau seru, maka sesungguh'

nya Alloh itu memiliki nama-nanna yang indah.... (QS.

al-Isro'[17]: 110)

< @.Fd u":G<iit6{;r'i;{5i Y

Atloh, yaig tiada tuhan yang berhak disembah selain

Dia, yang memiliki nama-nama yang indah. (QS. Thoha

[20]:8)

"gdf tw*{;+gibvi'dsf\i,li6*
',/3,r (9....

Dialah Atloh Maha Pencipta, Maha Membuat lagi Maha

Membentuk, yang memiliki nama-nama yang indah....

(QS. al-Hasyr 159\:24)
Demikian pula begitu banyak ayat al-Qur'an

yang ditutupdengan nama-nama Alloh yang mak-

na daripada nama Alloh tersebut sangat erat hubun-

gannya dengan kandungan konteks ayat.

Kedua:

Nama-nama Alloh adalah milik/untuk Alloh
itu sendiri

Di sini kita akan menjawab pembahasan yang

sering dilontarkan para ahli kalam yang memPer-

soalkan apakah nama merupakan pemilik nama itu
sendiri ataukah bukan?

|awabannya: Nama bukanlah "si pemilik nama"

itu sendiri dan bukan pula "bukan pemilik". Akan

tetapi, nama adalah untuk/milik "si pemilik nama"'

Dalam bahasa Arabnya:

t;*r\ d J ;nri pil .,1^

,;1;;itp $\ 6:;t'3 d +r$ti
p.r:)r ,It

Sebagaimana Alloh sebutkan dalam ayat di atas:

altijl LJI I )!l
m
,iti8,r
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{ @ ., g'et+'*<fi;sy
Dan AIIoh memiliki nama-namn yang indah....t

Ketiga:

Nama-nama Alloh tersebut adalah
Kalamullah bukan makhluk.

Karena Alloh sendirilah yang memberi nama
diri-Nya, tidak ada seorang pun yang memberi
nama untuk Alloh. Sebagaimana yang dinyatakan
oleh Rosululloh ffi dalam sebuah dohnya berikut
ini:

A-J y, c,.:;

.... Dan Dia-lah Yang Maha pengampun lagi Maha pe-
nyayang. (QS. al-Ahqof [a6]:8)
Dalam ayat yanglain Alloh berfirman:

Dan Robbmu-lah Yang Maha pengampun lagi mempu-
nyai rahmat.... (QS. al-Kahfi [1S]: 58)
Ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa nama
eiloh fi7ll bukan sekadar nama melainkan itu
adalah nama yang mengandung sifat rahmat. Hal
ini tamp,ak jelas pada lafazh yang digunakan yakni
a;j\ j5 (yang mempunyai rahmat).

eJ $ r,"',s<,3,iui

Kelima:

Berdo'a dan beribadah kepada Alloh dengan
nama-nama Alloh tersebut.

Untuk mencapai kesempumaan dalam beriba_
dah kepada Alloh perlu memahami makna daripada
nama-rnana Alloh tersebut. Bahkan ilmu ini adalah
ilT" yTg sangat agung untuk dipelajari. Sehingga
dalam beribadah kepada Alloh benar-benar kita
seakan-akan melihat eUon sehingga menimbulkan
hilai.khusyuk' dalam beribadah. l"taq kita merasa
sedang dilihatAlloh.

Setelah memperhatikan hal yang tersebut di atas
makin jelaslah bagi kita betapa pentingnya upaya
menjelaskan dan mempelajari makna dari nama_
nama Alloh t€rsebut. Nabi kita, Muhammad ffi
telah menganjurkan pula dalam sabdanya:"Aku bermohon dengan segala nama yang Engkau mi-

Iiki, yang Engkau beri nama dengannya diri-Mu., (HR.
Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dan lain-lairu
dishohihkan Syaikh al-Albani dalam ash-Shohihah) .

Keempat:

Nama-nama Alloh tersebut mengandung
makna yang sangat sempurna yang dise6ut
"siflat".

Orang yang tidak meyakini sifat yang terkand_
ung dalam nama-nama Alloh berarti telah melaku-
kan penyimpangan dalam beriman kepada Alloh.
Keindahan nama Alloh bukan pada lafazhnya se-
mata melainkan termasuk makna yang ditunjukkan
atau terkandung dalam lafazhtersebut.
Alloh $g berfirman:

o .^ ,ir1j1-, '-...t /, o .
8 ^:e:a o-tf ,_at g

'a:u t*t 'J_*;j *.
o

(( {rJl ,|:i)
Dari Abu Huroiroh 

",i!$ 
bahwa Rosululloh ffi bersabda:

"Sesungguhnya Alloh memiliki 99 nama, seratus kurang
satu, barang siapa yang menghafatnya akan masuk sui_
ga. " (HR. al-Bukhori dan Muslim)
Kata "menghafalnya" menurut penjelasan para ula_
ma memiliki beberapa tingkatan:
1. Menghafalnya dengan lisan. ArtinyO kita meng_

hafal sebanyak sembilan puluh sembilan daii
nama-nama Alloh yang terdapat dalam al_eur,an
maupun Sunnah.

2. Memahami makna yang terkandung dalam
nama-mana Alloh tersebut.

3. Mengaplikasikan makna tersebut dalam do,a
dan ibadah kita. Atau dengan kata lain mengha-
falnya dalam bentuk amalan.2

Keenam:

Nama-nama Alloh tidak diketahui batasan
iumlahnya.

Hadits (tentang 99 nama Alloh) di atas tidaklah
menunjukkan tentang batasan jumlah keseluruhan
nama-nama Alloh tetapi membatasi tentang jumlah
untuk memperoleh janji yang terdapat dalam hadits
tersebut, yaifu masuk surga.

itlt)Jri MrJ'
t^t-z;i ,y y5 k

( @({t91'i{rt i^3....b

,..'
1. QS. al-Arof [7]: 180

2' Lthat Fa'idah al-lalilah Fi Qowa'id al-Husnaa min Badai' al-Fazaa'ld ditahqiq Syaikh Abdurrozzaq al-Badr.
...htd, I irU:Jr LJt q r.rJr
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Karena dijelaskan dalam hadits lain bahwa jum-
lah keseluruhan nama Alloh tidak dapat diketahui
sekalipun oleh Nabi Muhammad ffi. Sebagairnana
yang terdapat dalar$f do'a Rosululloh ffi:

'siiui
,o -1 '."7.lJ>l 4-:^lt

o

, '>';u:"1

"Aku bermohon dengan segala nama yang Engkau mi-
liki, yang Engkau beri nama dengannya diri-Mu, atau
Engkau beritahu tentangnya salah seorang dari malcLt-

luk-Mu, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau
Engkau simpan di sisi-Mu di alam ghaib." (HR. Ahmad
dll., dishohihkan oleh Ibnul Qoyyim dan Syaikh al-
Albani)3
Dalam hadits ini disebutkan tiga bagian dari nama'
namaAlloh:
1. Bagian pertama: nama yang Alloh beritahu se-

bagian dari makhluk-Nya, baik dari kalangan
malaikat atau lainnya, tetapi tidak diturunkan
dalam kitab suci Alloh.

2. Bagian kedua: nama yang Alloh turunkan dalam
kitab suci-Nya.

3. Bagian ketiga: nama yang Alloh sembunyikan di
sisi-Nya di alam ghaib.

Nama-nama Alloh yang dapat kita ketahui hanya-
lah yang terdapat dalam kitab al-Qur'an dan hadits-
hadits yang shohih. Menurut pendapat ulama yang
telah melakukan penelitian dalam hal ini, nama-
nama Alloh yang terdapat dalam al-Qur'an dan ha-
dits-hadits shohih jumlahnya lebih dari sembilan
puluh sembilan.a

Kedua hadits tersebut tidak saling bertentangan
karena hal tersebut bisa dipahami dalam contoh
berikut. Jika seseorang mengatakan: "Saya memiliki
sembilan puluh sembilan ribu untuk saya infaqkan"
tentu tidak akan dipahami bahwa ia tidak memiliki
uang yang lain. Boleh jadi ia memiliki uang dua ratus
ribu tetapi yang diinfaqkannya berjumlah sembilan
puluh sembilan ribu rupiah. Dengan demikian ke-
dua hadits tersebut sangat mudah untuk digabung-
kan pemahamannya. Yang penting, hafal sembilan
puluh sembilan nama Alloh merupakan tebusan
untuk mendapatkan surga. Nama-nama yang di-
hafal mungkin saja berbeda lafazhnya (konteksnya)
tetapi jumlahnya sama. Karena nama-nama Alloh
lebih dari sembilan puluh sembilan.

Ketujuh:

Kesamaartliftalam nama tidak mesti sama
pula dalam bentuk dan hakikat.

Walaupun ada kesamaan nama dari segi lafazh
antara nama makhluk dan nama Allolu hakikat
makna dari r*iasing-masing nama tersebut sangat
jauh berbeda sebagaimana perbedaan antara Alloh
itu sendiri dengan makhluk-Nya. Kesamaan di sini
hanya dalam bentuk rrama atau lafazh kata saja ti-
dak dalam segi makna secara keseluruhan. Jadi,
sekaliirun ada kesamaan dalam bentuk laf.azh atau
nama, hakikat makna dari lafazh dan nama tersebut
secara keseluruhan tidak sama.

Sebagaimana di antara nama Alloh adalah aI'
Hayyu yang artinya bersifat hidup. Demikian pula
makhluk juga bersifat hidup. Akan tetapi, hidup
Alloh tidak sama dengan hidup niakhluk. Hidup
Alloh tidakbutuh pada makan dan minum sedang-
kan hidup makhluk butuh makan dan minum serta
memiliki berbagai kekurangan seperti sakit, capek,
letih, haus, lapar, dan seterusnya. Hidup Alloh tidak
diawali dengan ketiadaan ('adam) dan tidak pula
diakhiri dengan kematian (al-fana'). Adapun hidup
makhluk diawali dengan ketiadaan dan diakhiri
oleh kematian. Sebagaimana terdapat dalam ha-
dits:

Diriwayatkan lbnu Abbas "#, bahwa Nabi ffi berdo'a:
"Aku berlindung dengan keperkasaan-Mu. Ynng tiada
berhak disembah kecuali Engkau, Zat yang tidak akan

pernah mnti. Sedangkan jin dan manusia akan matL"
(HR. at-Bukhori dan Muslim)
Dalam sabda yang lain beliau katakan:

3j'lt .*i
< LUt, ltli e\

"Ya Alloh Engkaulah yang pertama, tiada sesuatu pun
sebelum Engknu. Dan Engkaulah yang ternkhir, tiada
sesuatu pun setelah Engkau." (HR. Muslim)

I a*,i*. u'; Cl
it+q eb';'il:*:,'!:'b#,* 

e

"oit^t*, dV ul ,f
i sj' L-isei,,

J 'ii"bg M, 'Jtt
Lfri sj' ,*i $ at

"'o-;-#uirs"4,i

'i;i-il',-? ol

n,)J\ .t\j LUi

@t6<i{6dao<)i:)@x,d+.{t +Y } s . :

3. Lihat Syifa' ul' Alil fim. 274 dan Silsilah ash-Shohihahz 
-L/336.

4. Lihdt$ilrFafrit#aal-Kubro:7l2l7,Majmu'al-Fatwa:24482,Mausu'ahAsmawashShtfat:1'11'8-25.
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Hidup Alloh sangat sempurna dari segala segi.
Adapun hidup makhluk penuh dengan berbagai
kekurangan. Alloh adalah Zat Yang IVIaha Hidup
Sempuma, sebagaimana Alloh katakan dalam fir-
man-Nya:

? l* sq t'dJt{; }ai tA 6Jyty.i{,i *
z .-z--\r@....

Alloh, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melain-
knn Dia Yang Maha Hidup kekal lagi terus-menerus me-
ngurus (makhluk-Ny a) ; tidak pernah ditimpa rasa kantuk
dan tidak pula tidur.... (QS. al-Baqoroh [2]: 255)

Demikianlah kita mengimani seluruh sifat Alloh
yang terkandung dalam nama-nama Alloh yang
mulia. Kita tidak boleh menyerupakan sifat-sifat
Alloh yang terkandung dalam nama-narna-Nya
yang mulia dengan sifat-sifat makhluk meskipun
nama Alloh ada kesamaan dari segi lafazhnya. Se-
balikny+ kita juga tidak boleh mengingkari nama
dan sifat-sifat Alloh yang Dia tetapkan untuk diri-
Irlya atau ditetapkan oleh Rosululloh ffi dalam ha-
dits-hadits beliau meskipun nama atau sifat terse-
but terdapat pada makhluk. Landasannya ialah
perkataanAlloh:

b

{ @i#( Urui 3fut&,$tt# A .... y

.... Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia
(Alloh), dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha
Melihat. (QS. asy-Syur o [42): 11)

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa tidak ada
sesuatu pun yang serupa dengan Alloh. Sebagian
orang memahami ayat tersebut bahwa Alloh tidak
memiliki sifat-sifat lantaran ada kesamaan dalam
penamaan dengan sifat-sifat makhluk. Anggapan
tersebut bertentangan dengan penggalan akhir dari
ayat tersebut yang Alloh menyatakan: "Dia Maha
Mendengar lagi Maha Melihat", sedangkan manusia
juga mendengar dan melihat sebagaimana Alloh
katakan dalan firman-Nya:

but terdapat pada sebagian makhluk, maknanya
tidak sama dengan kualitas makna sifat-sifat Alloh.
Seandainya yang dimaksud dalam ayat yang lalu
menafikan sifat, tentu konteksnya tidak sebagai-
mana tersebut di atas, pastilah Alloh langsung
menafikan bahwa Dia tidak memiliki sifat. ]adi,
yang dinafikan adalah kesamaan hakikat dari mak-
na sifat, bukan sifat, kendati dalam penamaan sifat
tersebut ada kesamaan dengan,sifat makhluk.

Hal ini dapat terima oleh akal fakta dan agama.

.Bahwa sesu4tu yang sama dalam penyebutan nama
namun kualitas dan kuantitas bisa berbeda. Dalam
kehidupan kita sehari-hari banyak sekali sama
nama namun berbeda bentuk dan kualitasnya. Con-
tohnya, manusia dan kucing sama-sama memiliki
sifat melihat. Namun, penglihatan manusia tidak
sama dengan penglihatan kucing. Manusia tidak
bisa melihat pada waktu malam tanpa cahaya tetapi
kucing bisa. Jika sifat sesama makhluk saja tidak
sama dalam hakikat kualitas makna walaupun sama
namanya-yaifu penglihatan-maka perbedaan an-
tara sifat Alloh Yang Mahasempuma dengan sifat
makhluk jauh lebih pasti meskipun sama laf.az na-
manya. Yang membedakan makna adalah ke mana
sifat tersebut disandarkan. Sifat tersebut memiliki
makna dan bentuk sesuai dengan zatyangia disan-
darkan (digabungkan).

Sebab itu, jangan dipahami ketika menyebut ten-
tang sifat Alloh digambarkan seperti sifat makhluk,
sebagaimand kita tidak memahami tentang sifat
akan berbeda sesuai dengan zat masing-masing sifat
tersebut. Bahkan pada zat yang sama sifat bisa ber-
beda. Seperti sifat pendengar€m manusia tidak sama
antara satu dengan yang lainnya. Ada yang dapat
mendengar dengan jarak cukup jauh, sebaliknya
ada yang tidak bisa mendengar kecuali dengan alat
bantu, namanya tetap disebut pendengaran. Bahkan
sifat bisa berubah-rubah kualitas dan frekuensinya
pada satu zat. Ketika seseorangberumur lima tahun
pendengarannya tidak sama ketika telah berumur
lima puluh tahun.

Demikianlah hah:rya dalam mengimani segala
sifat Alloh yang terdapat dalam al-Qur'an dan ha-
dits-hadits yang shohitr, di mana Alloh memiliki si-
fat-sifat yang sempurna sesuai dengan keagungan-
Nya. Kita memahami bahwa adanya perbedaan an-
tara sifat yang disandarkan pada Alloh dengan sifat
yang disandarkan pada makhluk meskipun ada
kesamaan dalam segi lafazh penamaannya.

Mengetahui penyimpangan-penyimpangan

6t#nii^y(uii16! F

{ r6r*,*s;'rez -- /'
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari
setetes mani yang bercampur, Kami hendak mengujinya
(dengan perintah dan larangan), maka Kami iadikan
dia mendengar dan melihat. (QS. al-Insan 176l:2)

Dari sini dapat kita pahami bahwa Alloh memi-
liki sifat-sifat sempurna. Sekalipun sifat-sifat terse-

a:.gl ai-Jl q rJJl
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t 3gf ) yang teriadi di dalam memahami
namajnama Alloh, agar tidak teriatuh di
dalamnya.

Penyimpangan yang terjadi dalam memahami
nama-nama Alloh ada beberapa macam, yaitu:

L. Menamai patung-patung berhala dengan nama-
nama yang diambil dari nama-nama Alloh, se-

perti perbuatan orang-orang musyrik yang
memberi nama patung mereka dengan al-Lata
( 6'ylr ) yang beraial dari nama A lloh al-llah ( is\,t),

begitu juga Al:Uzzaberasal dari nama Alloh al-

'Aziz(1"fi1.
Ini adalah suatu penyimpangan yang nyata ka-
rena mereka memalingkan nama-nama Alloh

' untuk nama sembahan palsu mereka.

2. ivlenamai Alloh dengan nama yang tidak pantas
bagi-Nya, seperti yang dilakukan oleh orang-
orang Nasrani yang menyebut-Nya dengan nama
"Tuhan Bapak" dan nama-nama lainnya yang ti-
dak pantas untuk diberikan kepada Alloh.

3. 'Menyifati Alloh dengan sifat-sifat yang hina dan
tercela yangAlloh tersucikan dari sifat-sifat terse-
bu! seperti perkataan orang-orang Yahudi yang
hina bahwasanya Alloh itu fakir. Mereka juga
mengatakan bahwa Alloh beristirahat setelah
menciptakan makhluk-Nya bahwa tangan Alloh
terbelenggu, dan perkataan-perkataan hina lain-
nya yang merupakan tindakan penyimpangan
terhadap nama-nama Alloh.

4. Mengingkari sifat-sifat yang terkandung di
dalam nama-nama Allotu seperti yang dilakukan
kelompok Jahmiyyah yang mengatakan bahwa
nama-nama Alloh hanyalah sebuah nama dan
tidak terkandung di dalamnya sifat-sifat. Oleh
sebab itu, mereka menetapkan bahwa Alloh
mempunyai nama (tsl) yutg mahahidup, teta-
pi tidak ada kehidupan bagi-Nya, ("x1$t) yar:r1
maha mendengar tetapi tidak ada pendengaran
bagi-Nya, (p\ maha melihat tetapi tidak ada
penglihatan bagi-Nya dan seterusnya.

Ini adalah termasuk penyimpangan nama-nama
Alloh yang paling besar menurut tinjauan akal,

syari'at, bahasa, danfitrah, Apayang mereka laku-
kan ini merupakan bentuk penyimpang an terhadap
nama-nama Alloh seperti yang dilakukan orang-
orang musyrik. Bedanya, orang-orang musyrikiin
memberikan nama-nama Alloh untuk patung-pa-

tung mereka sedangkan or ang Jahmiyyah menging-

kari sifat-sifat yang dikandung nama-nama Alloh,
dan memalingkannya dari makna sesungguhnya.

Orang-orangJahmiyyahdanyangmengikutipemikir-
an mereka penyimpangannya bertingkat-tingkat.
Sebagian adayangghuluw (berlebihan) di dalam ke-
sesatannya, sebagian Iain mutawqsithun (pertengah-
^an), 

sebagianyang lain lebih ringan kesesatannya.

Namun, semuanya itu tetaplah merupakan penyim-
pan3an yang sesat karena bar ang siapa y ang meng-
ingkari apa-apa yang telah Alloh sifatkan untuk

. diri-Nya danyangdisifati oleh Rosul-Nya untuk-Nya
adalah sebuah ilhad (penyimpangan) meskipun pe-

nyimpangannya itu banyak atau sedikit.

5. Penyimpangan kelompok Musyabbihah yang
meny€nipakan sifat-sifat Alloh dengan sifat
makhluk-Nya. Mahasuci Alloh dari apa yang
mereka katakan. Penyelewengan mereka ini
merupakan lawan dari penyelewengan kelom-
pok Jahmiyyah yang mengingkari sifat-sifat
Altoh. Mereka, Musyabbihah ini, menetapkan
sifat-sifat bagi Alloh namun grenyerupakannya
dengan sifat maktrluk-Nya. Keduanya, cara Jah-
miyyah maupun Musyabbihatu adalah bentuk
penyimpangan terhadap nama-nama Alloh wa-
laupun berbeda caranya.

Adapun pengikut Rosululloh ffi dan para
pewarisnya serta orang-orang yang berpegang
teguh di atas sunnahnya berlepas diri dari aPa-aPa
yang dilakukan oleh orang-orang yang menyim-
pang. Mereka tidak menyifati Alloh kecuali dengan
apa-apa yang telah Alloh sifatkan untuk diri-Nya
dan juga yang telah disifatkan oleh Rosul-Nyu ffi.
Mereka tidak mengingkari satu sifat pun, tidak pula
memalingkannya dari makna yang sebenarnya, dan
tidak pula menyerupakan sifat-Nya dengan sifat
makhluk-Nya. Maka penetapan mereka terhadap
sifat-sifat Alloh terhindar dan bebas dari menyeru-
pakannya dengan sifat makhluk-Nya. Penyucian
mereka pada sifat-sifat Alloh bebas dari penging-
kalan kepadanya, tidak seperti orang-orang yang
menyerupakan Alloh dengan makhluk-Nya sampai
seakan-akan mereka menyembah sebuah patung,
dan tidak pula seperti orang yang mengingkari sifat
Alloh sampai seakan-akan mereka menyembah se-

suatu yang tidak ada.s

Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga
Alloh memberi petunjuk kepada kita semua sehing-
ga kita dapat memahami nama-nama-Nya dengan
benar dan terhindar dari penyimpangan orang-
orang yang menyimpang. Wallohu A'lam.

5. Lihat Fa'idah al-lalilah Fi Qowa'id al-Husnaa min Badai' al-Fawa'id

t19i
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den$anitrrnu terikatdbnganparr*rularna,iHal,iiiitampak sgkali
pada zaman generasi-generasi terbaik, semasa hidup Rosululloh
ffi pada zaman sahabat, di zaman ta-bj'in, di zaman tabj'it tabi'in,
dan di kurun-kurun berikutnya.

Kerrmdian datanglah sesudah mereka generasi-generisi
belakangan yang menjauh dari ilmu dan ulama dan lebih cenderung
kepada orang'orang yang mereka sebut "para pemikir Islam" atau
"cendekiawan muslim". Buah pahit yang dirasakan dari hal ini
adalah dicabutnya rahmat Alloh dengan timbulnya perpecahan
dalam tubuh kaum muslimin sebagai akibat dari berbeda-bedanya
pemikiran-pemikiran'Islami' yang ada.

Yang sangat disayangkaru istilah "pemikiran Islami" atau fikroh
Islamiyyah hingga hari ini masih banyak dipakai di kalangan kaum
muslimin dalam tulisan-tulisan dan pembicaraan mereka. Keadaan
makin parah manakala sebagian dari tokoh pergerakan Islam
berusaha memalingkan para pemuda Islam dari kitab-kitab ulama
salaf dan mengarahkannya kepada buku-buku pemikiran yang
penuh dengan syubhat. Mereka membuat opini bahwa kitab-kitab
salaf hanyaberlaku pada zamannya dan tidak relevan dengan zaman
sekarang. Ditambah lagi banyak pihak yang memprogandakan
"kebebasan berpikir dalam bera gama" dalam wadah ]aringan Islam
Liberal (JIL).

Benarkah Islam disebut sebagai suatu pemikiran? Bukankah
Islam datang dariAlloh sedangkanpemikiran datang dari manusia?
Samakah antara ilmu dan pemikiran? Insya Alloh dalam bahasan
ini kami jelaskan hal ini dengan banyak mengambil faedah dari
risalah Syaikh Sholih bin Abdul Aziz Alu Syaikh yang berjudul at-
Fikru wal llmu.

ffi
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Munculnya lstilah Pemikiran'lslami
Penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang

kafir barat terhadap negeri-negeri Islam tidaklah
terbatas pada penjajahan secara militer tetapi juga
meliputi penjajahan secara pemikiran yang dipelo-
pori oleh para orientalis barat. Orang-orang orien-
talis ini banyak memfokuskan studi pada lslamic
studies (penelitian tentang Islam) untuk menghan-
curkan Islam. Mereka banyak mengeluarkan per-
nyataan-pemyataan yang menyerang dan memo-
jokkan ajaran-ajaran Islam dengan dalih penelitian
tentang Islam.

Sebagai reaksinya, bangkitlah sekelompok dari
kaum muslimin untuk membantah serangan-se-

rangan orientalis dengan memakai gaya bahhsa

orientalis dengan tujuan agar orang-orang bisa me-
nerima bantahan-bantahan tersebut. Namury' yang
disayangkan, mereka tidak membantah pemikiran-
pemikiran orientalis ini dengan ilmu tetapi justru
dengan pemikiran-pemikiran yang sama dari segi

ungkaparg referensi, metode pengambilan dan
penyampaiar! cara mempengaruhi lawan bicara,
dan yang lainnya. Akibatnya, jadilah suatu model
pemikiran sebagai lawan model pemikiran yang
sebelumnya. Tatkala muncul pemikiran-pemikiran
orientalis, muncullah pemikiran lain yang menan-
dinginya yang disebut sebagai pemikiran Islami.
Sejak itulah muncul orang-orang yang disebut se-

bagai para pemikir Islam walaupun kenyataannya
mereka tidaklah berpikir menurut manhaj (metode)
Islam tetapi dengan akal dan metodenya sendiri
semaunya. Kemudian pemikiran-pemikiran'Islami'
ini terus berkembang pesat dan bercabang-cabang.

Syaikh Sholih bin Abdul Aziz Alu Syaikh "S"tr

berkata: "Maka kita melihat suatu misal bahwa
yang pertama kali masuk di dalam jalan ini adalah

|amaluddin al-Afghoni dan Muhammad Abduh.
Kemudian muncullah dari sisi lain pemikiran-pe-
mikiran yang lainnya seperti pemikiran-pemikiran
Abbas al-Aqqod, Thoha Husain, dan yang lainnya
.... Banyaknya orang yang menulis tentang Islam se-

cara pemikiran dan tersebar tulisan-tulisan mereka.
Maka Engkau lihat di koran-koran banyak tulisan
orang-orang yang disebut sebagai pemikir-pemikir
Islami. Di sana ada tulisan-tulisannya orang-orang
yang tidak ada di negeri ini seperti Malik bin Nabi,
al-Maududi, Sayyid Quthb, Muhammad Quthb, dll.
Mereka memiliki tulisan-tulisaru dan tulisan-tulisan
mereka ini disifati sebagai tulisan-tulisan pemikir-
an...." (aI-F ikru w aI IImu hlrn. 3-4)

Fatwa Ulama Tentang Pemikiran lslami

1. Syaikh Muhammad bin Sholih al'Utsaimin
"7 i"z-4JJ,Va

Beliau berkata: 'Agama bukanlah pemikiran
melainkan wahyu dari Alloh yang Dia turunkan
kepada para rosul-Nya sehingga hamba-Nya berja-
lan di atasnya. Ungkapan seperti ini yakni ucapan
'berpikir' yang maksudnya terhadap agama wajib
dihapus dari kamus buku-buku Islami karena dapat
mengarah kepada makna yang rusak (tidak benar),
yaitu terhadap Islam dikatakan'pemikiran', terha-
dap Nasrani dikatakan'pemikiran', dan terhadap
Yahudi dikatakan'pemikiran', maka hal itu dapat
menyebabkan status syari'at-syari'at ini hanyalah
merupakan produk pemikiran bumi yang dapat
dianut oleh siapa saja dari kalangan umat manusia
padahal realitasnya bahwa agama-agama samawi

adalah agama-agama samawi (dari langit) yang be-
rasal dari Alloh d6 yang diyakini oleh manusia bah-
wa ia adalah wahyu yang berasal dari Allotr, yang
dengannya para hamba-Nya beribadah kepada-Nya
sehingga tidak boleh diungkapkan sebagai pemiki-
ran." (Majmu' Fatawa wa Rosa'il Fadhilah asy-Syaikh

lb n Uts qimin: 3 I 99 -100)

Beliau juga berkata: "Di antara hal yang perlu
dihindari adalah pemakaian istilah 'fikr Islami' (pe-
mikiran Islami) karena maknanya kita jadikan Islam
sebagai suatu pemikiran yang bisa diterima dan
ditolak. Ini adalah bahaya yang besar yang dima-
sukkan kepada kita oleh musuh-musuh tanpa kita
sadari. Islam adalah syari'at Alloh dan bukan pe-
mikiran makhluk." (Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Ut-
saimin Jilid 10 Bab al-lstisqo' Bil Anwa')

2. Syaikh Bakar bin Abdulloh Abu Zaid6tr"

Beliau berkata: "Fikr Islami danfikroh Islamiyyah
dikatakan semakna dengan Islam?! Bagaimana
(mana bisa) dikatakan bahwa Islam yang sumber-
nya adalah wahyu disebut sebagai pemikiran, kare-
na pemikiran adalah goresan akal. Maka tidak bo-
leh sama sekali jika dikatakan bahwa Islam adalah
salah satu wujud dari pemikiran manusia. Islam
sumbemya adalah wahyu yang ma'shum sedang-
kan pemikiran sumbernya adalah akal yang tidak
ma'shum." (Mu' j am Manahi Lafzhtyy ah hlm. 350)

Al-Fikru Adalah ar-Ro'yu
Al-fikru (pemikiran) adalah ar-ro'yu (pendapat)

karena pemikiran adalah hasil olah akal manusia
dan ar-ro'yu juga hasil olah akal manusia. Ar-ro'yu
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(pendapat) tercela dalam,agama kecuali dalam ma-
salah-masalah ijtihad bagi orang-orang yang memi-
liki kemampuan istinbath dan ijtihad. Orang-orang
yang dalam dirinya terkumpul syarat-syarat ijtihad,
ro' y u (pendapat)nya diterima.

Adapun jika ada orang yang mengikuti ro'yu
(pendapat)nya dan menyodorkan pemikiran-pe-
mikiran dan hukum-hukum sedang dia tidak me-
miliki alat-alat ijtihad, sekadar bermodal wawasan
dari apa yang dia baca atau dia lihat, maka hal ini
tidak bisa diterima. Bahkan inilah yang dilarang
di dalam agama sebagaimana tersebut di dalam
nash-nash yang banyak sekali, di antaranya hadits
yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori dan Imam
Muslim dalam dua kitab Shohih dari Sahabat Ab-
dulloh bin Amr bin Ash ,-rdi; bahwasanya Rosululloh
ffibersabda: '

b eii Grsr et W't 'it'"c1
to 

o

"Y, 
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U$\'i;3 vy ,fr ? rtL.;* ,t:tir
C*ii $^t A;r$,v'tri:. vsl)

"Sesungguhnya Alloh tidaklah mencabut ilmu begitu
saja dari dada-dada para ulama tetapi Dia mencabut ilmu
dengan mematikan para ulama, hingga ketika tidak ter-
sisa seorang yang berilmu maka manusia mengambil pe-
mimpin-pemimpin yang bodoh mereka berfatzaa dengan
ro'yu mereka, mereka sesat dan menyesatkan."

"Berfatwa dengan ro'yu mereka" maksudnya
mereka menghukumi segala perkara dengan ro'yu
yaitu pemikiran mereka. Realita yang ada, begitu
banyak para pemikir Islami yang berbicara ten-
tang al-Qur'an dengan akalnya semata, mengklaim
bahwa hasil oleh pikir mereka sebagai dalalah al-
Qur'aru bahkan tidak jarang mereka jadikan ayat-
ayat al-Qur'an sebagai pendukung kesesatan me-
reka!

Di antara nash lain yang menunjukkan celaan
terhadap ro'yu adalah perkataan Umar bin Khoth-
thob.$.:

Wi;.-,ltl;;i *Ar +eiLI
t^ffici';;trr66ii errvi

olt.,r, '. 
o

eu-y t$y eir,';Ar ttrw

"Sesungguhnya para ahli ro'yu adalah musuh-musuh
Sunnah. Mereka merasa tidak mampu untuk menghafal
hadits dan memahami sunnah. Karena itu, merekn me-
nentang Sunnah dengan ro'yu rnereka. Makaberhati-ha-
tilah terhadap mereka. "

Dalam riwayat yang lain beliau berkata:
6tr-o.,W\i r;$ sl"S9$r;t

"Mereka berkata dengary ro'yu hingga mereka sesat dan
menyesatkan" (Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni
dalam Sunan-iya: 411,64 dan al-Lalika'i dalam Syarah
Ushul I'tiqod Ahli Sunnah: U123)

Apa yang diucapkan oleh Umar bin Khoththob
,W, di atas benar-benar mengena pada sebagian
macam pemikiran, yaitu pemikiran yang tidak ber-
landaskan dalil atau yang merobohkan pokok:po-
kok ilmialr, yang para pemikirnya.berdalil dengan
mutsyabihat (dalil-dalil yang samar) bukan dengan
landasan-landasan ilmiah. Mereka berkata dengan
pemikiran (produk akal) sehinggasesat dan menye-
satkan. Hal ini tampak sekali pada sekolah-sekolah
pemikiran pada hari ini seperti madrasah pemiki-
ran Malik bin Nabi al-lazairi yang berpengaruh
kepada orang-orang sesudahnya seperti Rosyid al-
Ghunusyi-tokoh'gerakan Islam' di Tunis-yang
ketika dia ditanya: 'Apakah tuntutan-tuntutan ka-
lian di Tunis?" dia menjawab: "Tuntutan-funtutan
kami agar hukum dipegang oleh rakyat." Mereka
berkata: "jikd rakyat menginginkan demokrasi?"
Dia berkata: "Kami tidak menghalangr, jika rakyat
menghendaki demokrasi maka kami memilihnya.
Akan tetapi, rakyat tidak dipaksa pada apa yang
tidak mereka kehendaki." (Lihat al-Fikru wal llmu
hlm.8-11)

Referensi-Referensi Pem i ki ran
Pemikiranberaneka ragam, begitu pula sumber-

sumber pengambilannya yang bisa kita sebutkan di
antaranya:

1. Dalil-dalil yang mutasyabih

Pegangan para pemikir yang paling utama
adalah dalil-dalil yang mutsayabih. Imam asy-Sya-
thibi berkata dalam al-Muwafaqof: "Tidak ada (satu
pun) ahli ro'yu melainkan menjumpai di dalam
syari'at hal-hal mutasyabih yang menunjukkan
ro'yurrya."l

Inilah referensi para pemikir pada hari ini, me-
reka mendapati hal-hal y*g mutasyabih (samar)

m
oli8,r
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1 Maksudnya: setiap pemikir pasti menjadikan dalil-dalil syari'at yang mutasyabih untuk mendukung pemikirannya (Red.),,,..
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dari ayat-ayat atau hadits-hadits atau perkataan
sebagian ulama atau peristiwa-peristiwa sejarah
yang mereka jadikan sebagai landasan pemikiran-
pemikiran mereka.

2. Pandangan pribadi ahli pikir terhadap
realita

Di antara referensi para penuliskitab-kItab fikri-
yyah adalah pandangan penulis terhadap problem-
problem yang muncul di dalam realita kehidupan
dan bagaimana solusi atas problem-problem terse-

but. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan lingkun-
gan penulis dan madrasah pemikirannya. Kita
sering melihat orang-orang yang disebut sebagai

para pemikir Islami memiliki pandangan yang ber-
beda-beda dalam menyuguhkan solusi-solusi atas

problem yang muncul. Pemikiran-pemikiran Abul
A la al-Maududi berbeda dengan pemikiran Malik
bin Nabi. Pemikiran keduanya pun berbeda dehgan
pemikiran Sayyid Quthb dan Muhammad al-Gho-
zali.

3. Pengembangan terhadap pemikiran-
.pemikiran sebelumnya.

Pada awalnya umat Islam tidaklah mengenal se-

lain ilmu yang pokok. Umat ini terikat dengan para
ulama sejak zaman para sahabat bahkan semasa

hidup Nabi ffi Alloh lki berfirman:

'-u\ ;r,J g 3A j #'Ji c T;7;vtiy) *

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang

keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkan-
nya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rosul

dan ulil amri di sntara mereka, tentulah orans-orang
yang ingin mengetahuikebenarannya (akan dapat) men-

getahuinya dari mereka (Rosul dan ulil amri). Kalau ti-
daklah karena karunia dan rahmat Alloh kepada kamu,

teniulah kamu mengikut setan, kecuali seb ngian kecil sai a

(di antaramu). (QS. an-Nisa'[a]: 83)

Para ahli tafsir mengatakan bahwa ulil amri
dalam ayat di atas adalah para ulama. Maka umat
ini dari awal terikat dengan ulama mereka. Umat Is-
lam dari generasi ke generasi terikat dengan ulama
mereka hingga datangnya zamanini ketika muncul
istilah pemikiran Islami yang dimotori oleh orang-
orang yang disebut sebagai para pemikir Islami. Ke-
mudian lahirlah suatu generasi dari umat Islam yang
bersandar pada pemikiran bukan pada ilmu. Sam-

pai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan
bahwa jika umat Islam ingin maju maka hendaknya
ditumbuhkan kebe-basan berpikir dalam agama dan

'Aku wasiatkan agar

munduran! ! | W al' iy adzu B illah.

2. Menyebabkan perpecahan

Makin banyak pemikir makin banyak pula pe-
mikiran dan pendapat. Tidak diragukan' hal itu
akan menimbulkan banyak perpecahan dan ini
adalah madhorot (bahaya) yang besar karena per-
pecahan adalah adzab sebagaimana sabda Nabi ffi:

Banyak ahli pikir terpengaruh dengan madra- kalian mengajak manUSia
sah-madrasah pemikiran yang ada kemudian dia i{:.-.,t,,'::.'"' kgnada ilmU kafenakembangkan model pemikiran tersebut sesuai de- 

...""""-;:".'..'.'.'"1',..., ! r
ng€m wawa Akibatny+ muncullah watna-",{"n*", ,i *,,,,,,,,,i1mg mempgfsatgkan
warna pemikiran baru yang beraneka ragam. 

.o 
' *" , ^'-'j *

Bahaya-Bahaya Pemikiran l',,+i:;""""''!ir',;,;,.,, 
sedangki.f:ll::

L'""" 1;.. dan wawasan aKan
Pemikiran-pemikiran yang telah muncul dan

menyebarmemiliki madhoiot(iahaya)yangbanyak, .,'' ..,, ',., memecah bglah."
di antaranya: i 1,, (al-Fikru ruril Itrrru :h\m. 22)

1. Membentuk generasi yang bersandar pada 
'iu,,,.

pemikiran bukan pada ilmu 
bahwa kembari kepada nash-nash adalah suatu ke-

ry & t* 4i rys ) i Ei i\t -f, s t s

#aL!'tM'iis'&At +trt frra,sl:;, et\Lal

{ @),# JY.M?4'{ iu ss,K#:,:i*:KK':'K!#'::K,:'fI:,ffiU
hab: 1.l43.dan Ibnu Abi Ashim dalam as-Sunnah:

hadits yang lemah bahkan palsu menurut kesepaka-

tan pani alrli hadits. (Liliat Silsilah Dho'ifah: 41447 dan Dho'ifuI lami':230) 
abL:Jt a.:Jt t :.rJl
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21435 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam
S ils il ah Sh ohih ah : 2 I 27 2)

Ilmu akan mempersatukan umat sedangkan
pemikiran akan memecah belah. Ilmu akan mengu-
rangi perselisihan. Adapun pemikiran hanya akan
menambah perpecahan. Begitu dahsyatnya efek
negatif pemikiran hingga ada yang mengatakan
bahwa Ahli Sunnah tidak berbeda dengan Syi'ah.
Bahkan banyak pemikir Islami yang memberikan
pujian yang luar biasa kepada para gembong kese-
satary seperti Khomeini dan yang lainnya. Merrgapa
ini terjadi? Tidak lain karena alasan sebuah pemiki-
ran yang mengatakan bahwa untuk melawan orang-
orang kafir maka kaum musliminharusbersatu wa-
laupun dengan orang-orang yang mencaci sahabat
dan rnencela aqidah shohihah.

3. Menolak dan mengubah pokok-pokok
agama

Banyak tokoh pemikir yang menjadikan dirinya
sebagai seorang "mujtahid" yang menghukumi po-
kok-pokok agama dengan pikiran-pikirannya. Parh
mujtahid ini menolak aqidah yang disepakati umat
kdrena tidak sesuai dengan pikirannya. Mereka me-
nolakhadits yang shohih karena tidak sesuai dengan
pikirannya. Setiap nazilah (peristiwa) yang muncul
mereka hukumi dengan pikirannya tanpa merujuk
kepada kaidah-kaidah ilmiah yang shohih.

llmu dan Definisinya
Ilmu adalah agama. Begitulah yang dikatakan

oleh Ibnu Sirtn (Shohih Muslim:1178), Abdulloh bin
Aun (aI-F aqih zaal Mutafaqqih: 11,34), dan Imam Malik
(at-Tamhid:1/67). Adapun definisi ilmu, kami nukil-
kan penjelasan para ulama tentangnya:

Ibnul Qoyyim'irf'H berkata dalam N uniyy ah-nya:

l?,'tc flr rt! drr
iir;-Lst ;:u

Ut;t

llmu adalah firman Alloh, sabda Rosul-Nya,

dan perkataan para sahabatnya merekalah para
pemilik ma'rifat

Bukanlah ilmu engkau adakan perselisihan karenq ke-
dunguan

antara Rosul dan ro'yu qi fulan
Imam al-Auza'i'ii]6berkata: "Ilmu adalah yang

iltjjl i-Jl I rlr
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dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad ffi
sedangkan yang selain itu bukanlah ilmu." (Diri-
wayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam lami' Bayanil
' IImi w a F adhlihi: 2129)

Imam asy-Syah' i,$Eberkata: "Ilmu adalah yang
dikatakan padanya haddatsana (hadits yang diambil
dengan sanad. red), adapun yang selain itu adalah
waswas dari setan." (Biday ah wa N ihay ah: 10 I 212)

Ahli ilmu terpuju dipuji olehAlloh dalam kitab-
Nya dan dipuji oleh Rosululloh ffi dalam sunnah-
nya Alloh Tahla berfirman:
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.... Katakanlnh: "Adakah sama orang-orang yang menge-
tahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" ....
(QS. az-Zumar [39]:9)
Dan firmanAlloh:

\ j IVKJA fi1J16\.7 It*r* *
et{@ 4uqT5#,

Alloh bersaksi bahznasanya tidak ada Tuhan (yang ber-
hak disembah) melainkan Dia, para malaikat dan orang-
orang ynng berilmu (juga bersaksi yang demikian itu)....
(QS. Ali Imro..n [3]: 18)

Rosululloh ffi bersabda:

rj6.-:
,6i;t

"Sesungguhnya para ulama adalah yang mewarisi para
nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewarisknn
dinar dan dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah
ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya sungguh
dia telah mengambil bagian yang banyak " (Diriwayat-
kan oleh at-Tirmidzi dalam lami'-nya: 5148, Abu
Dawud dalam Sunan-nya:31317, dan Ibnu Majah
dalam Sunan-nya:1/81, dan dihasankan oleh Ibnu
Hajar dalam Fathul Bari: U83 dan Syaikh al-Albani
dalam Shohih Targhib: 1/105)

llmu yang Muhkam dan yang
Mutasyabih

Ilmu ada yang muhknm, ada y ang mut asy abih.

Alloh iipi; berfirman:
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Para ulama-orEmg-orang yang mendalam il-
munya-memilah antara yang muhkam dan yang
mutasyabih. Mereka berdalil dengan yartg muhkam

dan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang
muhkam. Adapun para pemikir, mereka berbuat
sebagaimana perbuatan orang-orang yang jahil
(bodoh) dan ahli ahwa' (pengekor hawa nafsu). Me-
reka beidalil dengan mutasyabih dan meninggalkan
yang muhkam. Mereka berdalil dengan yangmuta-
syabih dari ayat al-Qur'an dan yang mutasyabih dari
hadits Rosululloh ffi. Inilah yang telah dikatakan
bleh Umar bin Khoththob,'{$.:
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"Akan datang orang-orang yang mendebat kalian de-

ngan yang mutasyabih dari al-Qur'an maka bantahkah

mereka dengan Sunnah karena AhIi Sunnah lebih tahu

tentang Kitabulloh." (Diriwayatkan oleh ad-Darimi
dalam Sunan-nya:1,162 dan' al-Lalika'i dalam Syarah

Ushul l' tiqo d: 1. I 138-139).

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang-
orang Khowarij berdalil atas takfir mereka dengan
Kitab dan Sunnah. Orang-orang Sufi pun berdalil
atas kesesatan mereka dengan Kitab dan Sunnah.
Wajarlah karena mereka bukan berargumen de-
ngan dalil-dalil yang muhknm melainkan yarrg mu-

tasyabiht

Dalam al-Qur'an dan as-Surmah saia ada yang
muhkam dan mutasyabih, apalag; dalam perkataan
para ulama, lebih pantas kalau di dalamnya ada
yang muhkam dan yang mutasyabih. Demikianlatu
para pemikir ini banyak bersandar pada perkataan-
perkataan y ang mutasy abih dari par a ulama mutaqod-

dimin (terdahulu).

Antara llmu dan Pemikiran
Dari uraian-uraian di atas kita bisa menyimpul-

kan perbedaan-perbedaan yang mendasar antara
ilmu danpemikiran:
1. Ilmu dalilnya mundhobith (jelas) sedang pemiki-

randalilnyattdakmundhobith(trdak jelas).Antara
model pemikiran yang satu dengan yariglainnya
berbeda dalam segi sumber pengambilannya.

2. Ilmu memiliki ushul (pokok-pokok);sebagai tim-
bangan padanya. |ika seseorang'berbicara se-

cara ilmiah maka ada timbangan atas perkataan
tersebut mana yang bisa diterima dan mana

i25t
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Dialah yang menutunkan al-Ktab (al-Qur'an) kepada

knmu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhka-

mat, itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang'lain
(ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun oranS-orang yang

dilam hatinya coidong kepada kesesatan, makalnereka

mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat dari-
padanya untuk menimbulkan fttnah untuk mencari-cari

takrailnya, padahal tidak adayang mengetahui takwilnya
melainkan Alloh. Dan orang-orang yang mendalam iI-
iunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang

mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami"' Dan
tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melain-

kan orang-orang yang berakal. (QS. Ali Imron [3]: 7)

Aisyah qlg berkata: Rosululloh ;tS bersabda:

,r.4;6 v u.w vl#.'*it e1;,5;

i;r*s fr, ,-* u$r
"lika kalian melihat orang-orang yang mengikuti seba-

gian ayat-ayat yang mutasyabihat maka merekalah yang
disebut oleh Alloh, berhati-hatilah terhadap mereka."
(Muttafaq'alaih)

Maka ilmu ada yang muhkam danadayangmu-
tasyabih, nash-nash adayangmuhkam dan ada yang
mutasyabih. Muhkamadalah yang jelas dan gamblang
d al al ah (penunjukan)ny a dmr mu t s ay ab ih adalah yang
tidak bisa memahaminya kecuali orang-orang yang
mendalam ilmunya. Mutasyabih dibawa dan dikem-
balikan kepada yang muhkam. Barang siapa berdalil
dengan mutasy abih dan meninggalkan y ang muhkam

atau tidak mengembalikan yang mutasyabih kepada
yang muhkam, maka merekalah yang disebutkan
oleh Alloh. Berhati-hatilah terhadap mereka karena
Alloh berfirman tentang mereka (artinya): "Adapun
orang-orang yang dalam'hatinya condong kepada lce-

sesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang

mutasyabihat daripadanya untulc, menimbulkan fitnah
urtqbww c ar i- c ar i t alcza iInY a. " ffi
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yang tidak bisa diterima. Sedangkan pemikiran,
manakah timbangan untuk mengetahui apakah
pemikiran tersebut benar ataukah salah?

Ilmu hukum asalnya terpuji. Ahli ilmu terpuji.
Sedangkan pemikiran berasal dari ro'yu yang
hukum asalnya adalah dicela dalam agama.

Ilmu sebagai hakim atas ro'yu, hakim atas pe-
mikiran, yang memilah manakah pemikiran
yang benar dan yang salah.

Ilmu mempersatukan dan pemikiran memecah
belah. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu
Syaikh pada akhir-akhir hayabrya melihat manu-
sia mulai terpesona dengan tsaqofah (wawasan)
dan menjauh dari ilmu. Maka beliau berkata
kepada orang-orang yang dekat dengan beliau:
'Aku wasiatkan agar kalian mengajak manu'sia
kepada ilmu karena ilmu mempersatukan se-
dangkan pemikiran dan wawasan akan mem-
ecah belah." (al-Fikru wal llmuhlrn,22)

Wajib Merujuk Kepada Ulama
'Hendaknya para ulama-lah yang menjadi ru-

jukan bagi umat dalam menentukan yang haram
dan yang halal, menentukan mana yang harus di-
lakukan dan yang harus ditinggalkan, bagaimana
mengambil sikap, bagaimana menyikapi situasi,
bagaimana memilah pemikiran yang benar dan
yang keliru, dan sebagainya. Maka para ulama-lah
rujukan dalam perkara-perkara dakwah, rujukan
ketika terjadi perselisihan. Lihatlah, ketika para
pemikir ini menjadi pemimpin-pemimpin dakwah
dan jama'ah-jama'atr, bagaimanakah hasilnya? Ter-
jadi perselisihan runcing yang membawa kepada
permusuhan sengit yang bahkan di sebagian negeri
terjadi pertumpahan darah. Nas'alullah salamah wal
'afiyah.

Bahkan begitu banyak fitnah yang menimpa
umat ini disebabkan oleh fatwa-fatwa para pemikir
yang memaksakan diri untuk berijtihad padahal be-
lum mampu. Mereka terdorong untuk melakukan
itu karena ia dalam posisi sebagai pimpinan kelom-
pok, jama'ah, perkumpulan, atau partai yang berla-
belkan agama.

Hanya Alloh yang tahu berapa banyak fitnah
(petaka) dan kerusakan yang dialami umat ini dise-
babkan ijtihad dan fatwa para pemikir Islami ini,
berapa banyak korban melayang disebabkan fatwa,
f.atwa jihadiyyah dan irhabiyyah(terorosme), dan
berapa banyak para pemuda Islam yang berseman-
gat tinggi tercebur dalam kubangan fitnah disebab-
kan fatwa-fatwa tersebut!
4!til :,:^Jl 1 )JJr

Kesimpulan dan Penutup
1.. F ikr I sI ami I f ikr oh I sI amiy y ah I p emikiran Islami ada-

lah istilah bam yang pada awalnya muncul seba-
gai tandingan atas pemikiran-pemikiran orang
kafir yang hendak menjatuhkan Islam.

2. .Islam bukanlah sebuah pemikiran karena sum-
bemya adalah wahyu yang ma'shun sedangkan
pemikiran sumbemya adalah akal yang tidak
ma'shum.

3. Pemikiran adalah' ar-ro'yu (pendapat) karena
sarna-sama'merupakan hasil onfr u[* manusia.
Ar-ro'yu (pendapat) tercela dalam agama, kecua-
li dalan'r masalah-masalah ijtihad bagi orang-
orang yang memiliki kemampuan istinbath dan
ijtihad yaitu yang di dalam dirinya terkumpul
syarat-syarat ijtihad.

Pemikiran beraneka ragam. Sumber-sumber pe-
ngambilannya pun beraneka ragam, di antara-
nya: dalil-dalil yang mutasyabih, pandangan
pribadi ahli pikir terhadap realita, dan pengem-
bangan pemikiran-pemikiran sebelumnya.

Pemikiran-pemikiran memiliki madhorot (ba-
haya) yang banyak, di antaranya: membentuk
generasi yang bersandar pada pemikiran bukan
pada ilmu, menyebabkan perpecahan, dan men-
gubah pokok-pokok agama.

Ilmu adalah pemahaman akan firman Alloh,
sabda Rosul-Nya, dan perkataan para sahabat
Nabi ffi.
Ilmu bukanlah pemikiran karena ilmu dalilnya
mundhobith (jelas) sedang pemikiran tidak, ilmu
memiliki ushul (pokok-pokok) sebagai timban-
gan padanya sedang pemikiran tidak, ilmu hu-
kum asalnya terpuji sedangkan pemikiran ber-
asal dari ro'yu yang hukum asalnya dicela dalam
agama, ilmu mempersatukan sedang pemikiran
memecahbelah.

Wajib menjadikan ilmu dan para ulama sebagai
rujukan dan bukan bersandar pada pemikiran.

Sebagai penutup, kami serukan kepada sauda-
ra-saudaraku kaum muslimin agar kembali kepada
ilmu dan ulam4 hendaknya tidak menyibukkan diri
dengan buku-buku yang bercorak pemikiran yang
tidak mengacu kepada ilmu. Demikian juga bagi
para penuntut ilmu hendaknya tidak membantah
pemikiran dengan pemikiran tetapi bantahlah pe-
mikiran denganilmu denganmerujuk kepada Kitab
dan Sunnah atas pemahamansalaful ummah (penda-
hulu umat). Semoga Alloh selalu menunjukkan kita
semua ke jalan yang lurus dan menjauhkan,kita dari
jalan-jalan kesesatan. Wallohu A'Iamu bish-shawab.

4.

7.
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Makna
AI-Wasa'iI adalah bentuk jamak dari taasilah.

Wasilah adalah segala sesuatu yang menjadi peran-

tara untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Sedang-

kan al-maqoshid adalah bentuk jamak dari maqshod
yang berarti segala sesuatu yang menjadi maksud,dan

tujuan dari sebuah perbuatan.
Berarti makna kaidah ini, bahwa sebuahperan-

tara itu mempunyai hukum dari maksud dan tujuan-
nya. Oleh karena itu, terpecahlah dari kaidah ini be-

berapa kaidah lainnya Yaitu:

+\j* v,i;a$t'6
S ebuah p erbuatan u ai ib y ang tidak mungkin diker'
j akan kecuali deng an meng erj akan s esuatu lainny a,

maka sesuatu yang lainnga tersebut pun dihukumi
wajib.
Contoh: Sholat adalah sebuah kewajiban dan sese-

orang tidak sah sholatnya melainkan dengan bersuci

sedangkan bersuci tidak mungkin dilaksanakan kecua-

li dengan mencari air, maka mencari air pun hukum-
nya menjadi wajib.

Begitu pula:

it,, ,li

?tr *
S ebuah p erbuat an har am y ang tidak mung kin diker -
j akan kecuali deng an meng eri akan s esuatu lainny a,

maka sesuafit y ang lainny a itu pun haram.
Contoh: Zina adalah haram, sedangkan zina tidak
bisa dikerjakan melainkan dengan pergi ke tempat
perzinaan, maka kepergian ke tempat perzinaan pun

haram.
Atau dengan kata lain:

+\j * y,$y y-:t !";'g"'t u
Seg ala perbuatan haram y ang tidak mungkin diting -

galkan kecuali dengan mengeriakan sesuatu lain-
nga, maka sesuatu lainnya itu meniadi woiib.
Contoh: Zina adalah sesuatu yang haram, dan sese-

orang tidak mungkin terhindar'dari perbuatan zina

iriiRedueli dengan menikah, maka saat seperti itu wa-
jib baginya menikah.

'ir

,itfpr k'i t

Dan begitu juga" .hukum. yalg,,.berhubungan de-
.ngan sunnah, rnakruh, ddn ini$ah.
Contoh'l (sunnah): Memakai minyak wangi ketika
akan per$'s.Jrolat Jum'at.[ukumnya sunnah dan se-

seorang tidak"ihnngkitf iiiemakainya kecuali dengan

membeli terlebih dahulu, maka hukum membelinya
pun menjadi sunnah.
Contoh z (makruh): Pergi ke masjid dalam kondisi
tercium bau tidak enak dari mulutnya adalah mak-

ruh, maka makan sesuatu yang menimbulkan bau ti-
dak enak-seperti bawang mentah-sebelum pergi ke

masjid pun makruh kecuali kalau'sebelum berangkat

dia bersihkan dahulu.
Bahkan, dalam masalah pahala dan dosa, selain

masalah wasilah maka kaidah ini pun juga berkaitan
dengan penyempurnanya.
Syaikh Abdurrohman as-Sa'di dalam Qotua'id beliau

berkata: 
o I o

+*Wg,ilil Avl/)-,J
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Wasilah sesuotu itu seperti tujuannya
Dan hukumilah dengan hukum ini unfitk
penAempurnanyaiuga

Az-Zaua'id yang dimaksud pada kaidah ini adalah

penyempurna segala sesuatu.

Contoh: Tatkala seseorang pergi ke masjid untuk
melaksanakan sholat berjama'ah, maka kepulangan-

nya dari masjid ke rumah adalah zaua'id dan dia

mendapatkan pahala dengan langkah kaki untuk pu-

lang tersebut.
Begitu pula bagi yang pergi dari rumah untuk me-

ngerjakan perbuatan haram, maka pulangnya dia ke

rumahnya pun berdosa karena itu adalah penyem-

purna dari perbuatan haram.

Dalil Kaidah
Yang menjadi dalil atas kaidah ini sangat banyak

sekali, di antaranya:
Firman Alloh tentang orang yang berjihad di jalan

Nya: m
erbSo4:"U:Jl i:Jl 1 )ill
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Tidaklah sepatutnAa bagi penduduk Madinab dan
orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar
mereka, tidak turut menyertai Rosululloh (pergi
berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih
mencintai diri mereka daripada mencintai diri Ro-
sul^Yang demikian itu ialah karena mereka. tidak
ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada
jalan AIIoh, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat
gang membangkitkan amarah orang-orang kafir,
dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada mu-
suh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan
gang demikian itu suatu amal sholih. Sesungguhnga
Alloh tidak mengia-nyiakan pahala orang-orang
yang berbuat baik, dan mereka tiada menafkahkan
suatunaJkahyang kecil dantidak (pula) yang besar
dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan ditu-
Iiskan bagi mereka (amal sholih pula), karena Alloh
akan memberi balasan kepada mereka (dengan ba-
Iasan) yang lebih baik dari apa Aang telah mereka
kerjakan. (QS. at-Taubah [g]: rzo-rzr)

Dalam sebuah hadits disebutkan:
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Dari Abu Huroiroh .tj$, berkata: Rosululloh ffi
bersabda: "Sholat saiah seorang dari kalian d.e-
igan.berjama'ah itu melebihi sholatnga di pasar
atau rumahnya sebangak dua puluh derajat lebih.
Demikian ity" apabila dia berwudhu dengan bagus
lalu datang ke masjid, dia tidak bertujuan keciali
untuk sholat, tidak ada yang membuotnAa bangkit
kecua.li sholat, maka dia tidak melangkah satu lang-
kah pun melainkan akan diangkat derajatnya atau
dihapus satu kesalahannAa. Dan para malaikat se-
lalu mendo'akan dia selagi masih berada di tempat
sholatnga (kata malaikat): Ya AIIoh berilah kese-
jahteraan padanya, ya Alloh rahrnatilah dia', sela-
gi dia belum berhadats dan tidak menyakiti orang
larn."(HR. al-Bukhori dan Muslim)
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Dari Abu Huroiroh ,';$. bahwasanga Rosululloh ffi
bersabda: 'Apabila salah seorang di antara kalian
b erwudhu di ntmahny a lalu datang ke masjid, maka
dia dihukumi dalam keadaan sholat sampai pulang ."
(HR. ad-Darimi dan al-Hakim dengan sinad shohih,
lihat al-Irta a' : z f tot)

n r:;- & i+Jlt $'r
Dari Tsauban dari Rosululloh ffi, bekau bersabda:
"SesungguhnAa seorang muslim bila menjenguk
saudara sesama muslim lainnya (Vang sakit, pen)
maka dia selalu berada di dalam surga sampai pu-
lang." (HR. Muslim dan Ahmad)
Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang semisal.
Yang semuanya menunjukkan bahwa Alloh memberi
pahala bagi setiap orang yang berbuat kebaikan, dari
awal langkah dia untuk menuju tempat mengerjakan
kebaikan tersebut sampai dia balik lagi ke niriilfinya.
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Macam-Macam Wasilah

1. Wasilah yang langsung disebutkan hukumpya
oleh Alloh dan Rosul-NYa

Maka hukum wasilah ini tetap sesuai dengan apa

yang ditentukan oleh Alloh dan Rosul-Nya, tidak
bisa berubah. Demikian juga wasilah ini tidak bisa

diubah dengan lainnya meskipun zaman dan tqm-
patberubah.
Contoh r: Alloh memberi wasilah bagi yang ingin
berhubungan dengan lawan jenis dengan pernika-
han dan budakwanita, hanya dua wasilah ini yang

diberikan oleh Alloh. Maka tidak boleh bagi siapa

pun mencari wasilah lainnya untuk mencapai tu-
juan tersebut.
Contoh z: Rosululloh ffi menyebutkan bahw4 di
antara cara menyelisihi kaum musyrik adalah de-

ngan memelihara jenggot dan mencukur klmis,
sebagaimana hadits riwayat Ibnu Umar *#.;

r-rii ,;ir Vii ;;,A\ \A\t >

n +jful
" S elisihilah kaum musgrikin, p eliharalah j eng g ot
dan potonglah kumk." (HR. al-Bukhori dan Mus-
lim)
Maka tidak boleh bagi siapa pun pada zaman ini
untuk mencari wasilah lainnya meskipun dengan

anggapan bahwa mereka (kaum musyrikin) seka-

rang ini banyak yang memelihara jenggot.

2. Wasilah yang tidak disebutkan oleh Alloh dan

Rosul Nya

Hal ini terbagi menjadi tiga macam:
Pertama: uasilah yang dipastikan bisa menca'
pai tujuannyc. Wasilah yang ini mengambil hu-
kum tujuannya, baik haram, wajib, maupun lain-
nya.
Kedua: Wasilah Aang sangat jarang bisa men-

capai tujuannya. Wasilah yang ini tidak mengam-

bil hukum tujuannya.
Contoh: Kalau ada seseorang berkata: "Kita wajib
melarang menanam anggur karena bisa digunak-
an untuk bahan dasar membuat minuman keras."

Maka ucapan semacam ini salah meskipun anggur
memang merupakan bahan dasar membuat minu-
man keras. Anggur tidak melulu dijadikan minu-
man keras, masih banyak manfaat lainnya.
Ketiga: Wasilah Aang secara umum bisa menca'
pai tujuannya meskipun tidak dipastikan.
Masalah ini sedikit diperselisihkan oleh para ula-
gla. Namun, yang shohih, bahwa wasilah yang ini

"'tdngambil hukum tujuannYa.

Contoh r: Larangan menjual anggur kepada ses-

eorang yang diprediksi kuat akan menjadikannya
sebagai minuman keras meskipun bisa saja dia
akan langsung memakannya.
Contoh z: Larangan menjual senjata tatkala ada

fitnah sesama kaum muslimin meskipun bisa saja
'orang yang membeli senjata tersebut untuk ke-
pentingan lainnya.
(Lihat Syarah Qowa'id Fiqhiygah kar. Syaikh
Sa'ad bin Nashir asy-Syatsri dalam Maktabah Sy-

. amilah)

Dari sisi lainnya, wasilah ini kalau ditinjau dari
sisi halal haramnya pun terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Wasilah^ yang telah disebutkan oleh Alloh
hukumnya.

Maka hukumnya tidak bisa berubah dengan pe-

rubahan tujuan.
Contoh: Sebagian kaum muslimin menggunak-
an demokrasi ini sebagai wasilah dengan cara

mendirikan partai yang diklaim sebagai partai is-
lami untuk meraih tampuk kepbmimpinan dengan

tujuan agar bisa menegakkan syari'at Islam.
Kami katakan bahwa itu bukan wasilah (yang

dibenarkan) karena demokrasi itu jelas-jelas ber-
tentangan dengan banyak kaidah dasar Islam se-

hingga tidak bisa dijadikan wasilah meskipun un-
tuk mencapai tujuan yang mulia. Sudah diketahui
bersama bahwa dalam agama Islam tujuan tidak
menghalalkan segala cara untuk mencapainya.
Sebab itu, kalau ada seseorang yang mencuri atau

merampok dengan tujuan untuk bershodaqoh ke-
pada orang fakir miskin, itu tidak diperbolehkan
dan shodaqohnya tidak diterima. Berdasarkan
sabda Rosululloh {S:

)jlUii:*Si * F,itw J#j
"Tidaklah diterima sholat tanpa bersuci dan tida'
ktah diterima shodaqoh dariharta ghulul (curian
harta rampasan perang)." (HR. Muslim)

2. Wasilah yang asal hukumnya mubah

Inilah yang hukumnya mengikuti tujuannya.
Contoh r: Hukum asal menjual anggur halal na-
mun jika diketahui bahwa yang membeli itu dipas-
tikan atau diprediksi kuat akan menjadikannya se-

bagai minuman keras, maka tidak boleh menjual
kepadanya.
Contoh z: Begitu pula dengan asal hukum men-
jual ayam jago adalah halal namun jika dipastikan
atau diprediksi kuat bahwa yang membeli itu akan

menjadikannya untuk adu ayam jago, maka men-
jadiharam.
WaIIohuA'lam. m

uhErarbll a;Jl 1 :.t'Jl
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Dakwah Kepada Agama lslam Sebelum
Ber.perang

Yang diwajibkan sebelum memulai peperangan
adalah mendakwahi musuh supaya masuk lslam.
Jika mereka enggan masuk Islam maka diminta
membayar jizyah (upeti). Jika tetap enggan maka me-
reka diperangi. Inilah yang dilakukan dan diwasiat-
kan oleh Nabi kita ffi kepada para sahabatnya.
Sulaiman bin Burdah meriwayatkan dari ayahnya
berkata: 'Apabila Rosululloh ffi mengangkat pim-
pinan perang, beliau berpesan secara khusus ke-
padanya dan kepada orang-orang yang bersamanya
supaya bertakwa kepada Alloh dengan sebaik-baik-
nya lalu berkata: 'Berperanglah di jalan Alloh. perang-
ilah orang yang kafir kepada Alloh. Berperanglah tetapi
jangan curangt jangan berkhianqt, jangan memotong-
motong anggota tubuh, dan jangan membunuh anak-
anak.' Lalu Rosululloh ffi menambahkan:

JIe36;;:;r'u !3b.4$t
"re"FG lir+i t l#S )V ei\r
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edisi yarrg laltr ftilu membahas beberapa hal tentang :

! fiqih jihad fi sabilillah, iihad yang bermakna khusus yaiti :
; mengerahkan segala kekuatan melawan kaum kafir harbi. o

. Berikut ini adalah kelanjutarurya mudah-mudahan Alloh :
; qrelimpahkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang berpa- :
. hala kepada kita. 'o -'-'r---*-"--' 
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"Apabila engkau berjumpa musuh dari kaum musyrik,
serulah mereka kepada tiga perkara. Mana saja (dari tiga
perkara itu) yang mereka ambil, terimalah dan tahanlah
dirimu dari mereka. Serulah mereka masaklslam. Kalau
mereka mau, terimalah dan tahanlah dirimu dari mereka.
LaIu serulah mereka supaya berpindah dari negeri me-
reka menuju negerikaum muhajirin danberi tahu mereka
bahwa kalau mereka bersedia maka mereka mendapatkan
apa yang didapat oleh kaum muhajirin dan diwajibkan
atas mereka apa y ang menj adi kewajiban kaum muhajirin.
Kalau mereka enggan, maka mereka menjadi seperti Arab
badui, berlaku atas mereka hukum Ailoh kepada kaum
muslimin tetapi tidak berhak memperoleh ghonimah dan

fai' (rampasan perang) sedikit pun, kecuali kalpu._raereka
mau berjihad bersama kaum muslimin. Apabila mereka
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enggan (masuk Islam), maka mintalah iizyah dari me-

reka. Kalau mereka mau (membayar jizyah), terimalah

dari mereka dan tahanlah dirimu. Apabila mereka eng'

gan, maka mintalah pertolongan Alloh dan perangilah
mereka. " (HR. Muslim: 4619)

Beberapa Larangan Dalam Berjihad

Agama Islam yang semPurna ini telah menga-

tur bagaimana tentara kaum muslimin berperang'
Dalarn- hadits-hadits yang shohih diterangkart be-

berapa larangan ketika berperang, di antaranya:

1. Pemimpin tidak boleh membiarkan tentaranya
berbuat semaunya tetapi harus selalu menasihati
mereka dengan nasihat yang baik, sebagaimana
dalam sebuah hadits dari Sulaiman bin Buroi{ah
dari ayahny4 beliau berkata:

J^.^>.
,

/Lt)i Y*,1 '51'
(J J-/ J
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"Berperanglah di jalan Alloh, perangilah orang yang

in gkar I kafir kep ada Alloh. "
5. Tentara tidak boleh rnengambil ghonimah sebe-

lum dibagi sebagaimana sabda Nabi ffi:

" Berp eranglah tetapi i angan curang dalam ghonimah2

dan j angan b erkhianat. "

6. Dilarang mencinchng anggota tubuh musuh,
' sebagaimanasabdanya:

' I angin memotong-motong tubuh (musuh)."

7. Dilarang membunuh anak-anak dan wanita.
Dalam sebuah hadits Ibnu Umar'l&! berkata:

6j& F C'^ttk1:j;t c.tTj
t )-*:
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"seorang wanita didapati terbunuh dalam suatu

peperangan bersama N abi ffi lalu N abi ffi melarang

membunuh wanita dan anak-anak (dalam peperang-

an)." (HIt. al-Bukhori: 2852 danMuslim: L744)

Dilarang membakar musuh ketika nenghu'
kum mereka, sebagaimana dalam sebuah hadits
dari Abu Huroiroh,{9 beliau mengatakan bahwa
Rosululloh ffi bersabda:

'r(tr Ly $i {'*6 6s1i'oi ,sifi }r
us;+:",:t; fi:r{t g +i{'i

L1ir.it6

" Aku dahulu pernah menyuruh kalian membakar fu-
Ian dan fulan, padahal tidak adayang (berhak) menS-

hukum dengan api selain Alloh. Maka kalau kalian

menjumpai keduanya, bunuhlah mereka!" (HR. al-

Bukhori dengan al-F ath: 6 I 112-113)

9. Dilarang lari dari medan Perang
Tentara kaum muslimin ketika berhadapan de-

ngan musuh di medan Perang dilarang lari dari
medan perang, sebagaimana firman-Nya:

\iy, Si,fu'1 5 rjgt

trix \l
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"Adalah Rosululloh ffi apabila mengangkat pimpin-

an tentara, beliau berpesan secara khusus kepadanya

dan kEada orang-orang yang bersamanya supaya

bertakwa kepada Alloh dengan sebaik-baikny a' " (HR.

Muslim:46L9)
2. Pemimpin dan tentara tidak boleh lalai kepada

kepada Alloh. Oleh karenanya, sebelum berpe- 8.
rang diperintahkan mengucaP bismillah sebagai-
mana kelanjutan hadits Muslim di atasr, Rosu-

lulloh ffi bersabdat 
o

'ul 
,..:,t, l1;;l,'

"Berperanglah dengan menyebut nama Alloh."

3. Tidak boleh berperang kecuali untuk nening-
gikan kalimat Alloh dan membela agama Islam
sebagaimana sabda Rosululloh ffi:

iu, ,b e iur r\r*t
"Berperanglah dengan menyebut nama Alloh, di ia-
lan Alloh."

4. Tidak boleh memerangi musuh yang telah me-
ngaku Islam sebagaimana sabda Nabi ffi:

a a'dj}iiatiti a a o a o a o a a a o a o o a a a a a a a o a' o o 
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r Demikian pula sampai nomor 6, semua haditsnya adalah kelanjutan dari hadits riwayat Muslim no.4619.
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Sekarang Alloh telah meringankan kepadamu dan
dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan.
Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar,
niscaya mereka akan. dapat mengalahknn dua ratus, orang kartr; dan jika di antaramu ada seribu orang
(ytng sabar), niscaya mereka akan dapat mengalai-
kan dua ribu orang, dengan seizin Alloh. Dan Attoh
beserta ori)ng-orang yang sabar. (QS. al-Anfal [g]:
66)

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakana: ,,Dahulu
(pada awal Islam) kaum muslimin wajib berji-
had (melawan musuh) dan tidak boleh lari dari
medan perang apabila jumlah musuh sepuluh
kali lipatnya lalu turulan ayat ini (meringank-
an kaum muslimin, yaitu tidak boleh lari apa-
bila jumlah musuh dua kali lipatn/4 dan boleh
lari apabila jumlah musuh lebih dari dua kali
lipat)."

Hukum Meminta Bantuan Nonmuslim
Datam Jihad

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum
meminta banfuan orang kafir untuk memerangi
orang kafirs.

Pendapat pertama6 melarang secara mutlak,
baik sedang dalam keadaan dibutuhkan atau tidak.
Begitulah pendapat Imam Ahmad, Imam Malik,
Ibnul Mundzfu, al-Jauzajani, dan lainnya. Mereka
mendasari perkataannya dengan hadits AisyahT, be-
liau berkata:

:pM, . .17,>(:_r
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Hai orang-orang yang beriman, apabila ksmu ber-
temu dengan orang-orang yang kafir yang sedang
menyerangmu, maka janganlah kamu mundur dari
mereka. (QS. al-Anfal [8]:15) :

Kapan Dibolehkan Mundur/Lari dari
Peperangan?

Tentara muslimin dibolehkan lari/mundur dari
medan perang bila terjadi salah satu dari tiga sebab:
1. Lari untuk berbalik menyerang (mengatur siasat

perang).

2. Lari untuk bergabung dengan tentara muslim
lainnya supaya lebih kuat
Dua hal di atas didasari firman-Nya:

q16#JL***seA$3
$i'e, > "l&r;V &t fr$L\:i6& 5

zzO\, 
b
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Barang siapa yang mundur pada waktu itu, kecuali
(lari) berbelok untuk siasat perung atau (Iari)
henilak menggabungkan iliri dengan pasuknn
yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembati
dengan membawakemurkaan dari Alloh, dan tempat-
nya ialah neraka fahannam. dan amat buruklah tem-
pat kembalinya. (QS. al-Anfal [8]: 16)

3. Ketika iumlah musuh lebih dari dua kali lipat3,
sebagaimana fi rman-Nya:

pa.5teL3#i{\'i,1k'{;(
\#tari"Jyb+,frtgirS*
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2 Lihat uraian pada pokok bahasan ',Pembagian Ghonimah,,.
3 As-Sy arhul Kabir: I0 1386, al-Mughni: 21, 1L71,
a Liqo' al-Bab at-Mafiuh: 4/234, rngkas
s Majmu'Fatawawa Maqolat Mutanawwi'ahkar. Ibnu Baz: 6/203
6 LihatFiqhus Sunnahkar. as-Sayyid Sabiq: 3/101
7 Hadits semisal ini diriwayatkan oleh al-Hakim dalam Shohih-ny4 Ahmad bin Abi Syaibah, Ishaq bin Roha*uifu atfr-ffrol-rq; ii-

lam Mu'jam-nya (lihat Majmu' Fatawa zna Maqolat Mutanawwi,ai: 6/236-237).
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2. Orang kafir yang dimintai bantuannya harus di-
pastikan tidak berkhianat.

Ini adalah pendapat Imam Syah'i,Imam Hanafi, di-
kuatkan oleh al-Majd Ibnu Taimiyafu Al-Muwaffaq
Abdul Ghoni al-Maqdisi, dan Ibnu Qudamah, di-
kuatkan oleh Syaikh Ibnu Baze. Mereka mendasari
pendapat. ini dengan beberapa landasan:

FirmanAlloh:

\aJy#tt{fit rU ift is s,,,,
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"Rosululloh ffi berangkat menuju lembah Badar, tat-
kala sampai di dataran al-Wabarohs, ada seseorang yang
dikenal pemberani menyusulnya,lalu para sahabat Nabi
merasa senang melihatnya. Tatkala orang itu menjumpai
Nabi ffi dia berkata kepada beliau: " Aku datang mengi-
kutimu supaya aku mendapatkan bersamamu (apa yang
engkau dapat)." Lalu Rosululloh ffibertanya: "Apakah

kamu beriman kepada Alloh dan Rosul-Nya? " Dia men-
jawab: "Tidak." Maka Nabi ffi berkata: "Kalau begitu
kembalilah, aku tidak meminta bantuan kepada orang
musyrik." Kemudian berlalu, sehingga sampai di suatu
pohon, orang itu menyusul Nabi ffi dan berkata kepada

beliau sebagaimana yang ia kataknn pertama kali, lalu
Nabi ffibertanya sebagaimana pertanyaan pertama kali,
lalu berkatn: "Kalau begitu kembalilah, aku tidak me-

minta bantuan kepada orang musyrik." LaIu orang itu
kembali dan dia menyusul lagi di al-Baida', lalu Nabi ffi
bertanya lagi sebagaimana pertanyaannya yang pertama:
"Apakah kamu beriman kepada Alloh dan Rosul-Nya?"
Dia menjawab: "Ya." Maka Rosululloh ffi berkata ke-

padanya: "Kalau begitu berangkatlah!" (HR. Muslim:
4803)

Pendapat kedua" boleh meminta bantuan orang
kafir ketika dalam kondisi sangat dibutuhkan atau
kondisi darurat/terpaksa tetapi harus terpenuhi dua
syarat:

L. Jumlah kaum muslimin saat berperang lebih se-
dikit daripada jumlah orang kafir.

.... Sesunggihnya Alloh telah menjelaskan kepada kamu
npa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa ynng
kamu terpaksakepadanya.... (QS. al-An'am [6]: 119)

Dalam sebuah hadits Rosululloh ffi bersabda:

ei &i rr$ q vi^, ?_,9t bflva)b

u-#i rrk:5 &5Sb6'c
"Kamu akan mengadakan perdamaian dengan Romawi
dengan perjanjian yang aman, lalu kamu berperang
melawan musuh bersama mereka (orang-orang Romawi)
yang berada di belakang kamu, sehingga kamu menang
dan mendapat gfuonimah." (HR. Abu Dawud:2767,
dan dishohihkan oleh al-Albani dalam Misykat al-
Mashobih:5428)

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang
kedua, yaitu dibolehkan minta bantuan orang kafir
dengan syarat yang telah disebutkan, pendapat ini
dikuatkan oleh beberapa haf di antaranya:

1,. Rosululloh ffi pernah meminta bantuan Shofwan
bin Umayyah (yang masih kafir) pada Perang
Hunain, dan beliau juga pernah meminta bantu-
€m orang-orang Yahudi Bani Qoinuqo'. (Subulus
Salam:611,5L)

2. Menggabungkan dan mengamalkan dua dalil
yang kontradiktif (saling bertolak belakang)
adalah wajib selagi masih biasa dikompromikan,
supaya tidak membuang salah satu dalil. (al-Ush-
uI min llmil Ushul kar. Ibnu Utsaimin hlm. 85-92)

Bolehkah Mengatakan "Si fulan mati
syahid"?

Sering kita mendengar perkataan "si fulan telah
mati syahid". Tartpa disadari, ucapan itu artinya si

af,UJl LJI I ill
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s Suafil dtitlrran yang terletak sekitar 4 mil dari Madrnah. (Syarah Shohih Muslim kar. Imam an-Nawawi: 6/280)
s Lrhat Fiqhus Sunnah: 3/10L, Majmu' Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah: 61203 d,an 611,66.
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fulan telah dipastikan masuk surga dan diampuni
segala dosanya. Perkataan tadi berbeda dengan
ucapan "siapa yang mati di medan perang di jalan
Alloh maka dia mati syahid".

Dua ungkapan di atas sekilas hampir sama. Per-
bedaannya menjadi jelas dengan beberapa keteran-
gan berikut:
1. Ungkapan pertama memastikan (yakin) si fulan

tersebut masuk surga sedangkan ungkapan ke-
dua hanya menunjuk secara umum siapa saja
yang benar-benar berjihad di jalan Alloh dan ter-
bunuh maka dialah yang mati syahid dan dijamin
masuk surga.

2. Ungkapan pertama diharamkan karena meru-
pakan'tazkiyah' (penyucian diri) dan memasti-
kan seseorang masuk surga padahal yang rhen-
getahui seseorang masuk surga atau tidakhanya-
lah Alloh. Adapun ungkapan kedua dibolehkan
karena sekadar harapan (tidak memastikan)
disesuaikan dengan keadaan lahiriah yang tam-
pak pada seseoran& Alloh berfirman:

lan Nya-pasti akan datang pada Hari Kiamat (Iuka

itu) warnanya darah tetapi baunya minyakkasturi."
(HR.Bukhori 2803, dan Muslim 4839).

Perkataan "dan hanya Alloh yang maha menge-
tahui siapa yang terluka di jalan Nya" menun-
jukkan bahwa kita tidak mengetahui niat orang
yang berjihad. Oleh karena itu, kita hanya ber-
harap dan tidak memastikan dia masuk surga,
sebagaimana Imam al-Bukhori menuliskan bab
"Tidak boleh disebut si Fulan mati syahid",ro

'4. Memastikan seseorang mati syahid tidak diper-
kbnankan kecuali oleh Alloh yang Maha Men-
getahui dan Rosul-Nya yang mendapat wahyu.
Oleh kaiena ihr, para sahabat melarang hal ini.
Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani menyebutkan
bahwa Umar bin Khoththob +: pemah berkhot-
bah:
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.... Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci.
Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang
bertakwa. (QS. an-Najm [53]: 32)

3. Seorang yang berperang akan mengatakan diri-
nya berjihad di jalan Alloh. Akan tetapi, niat
adalah masalah hati yang hanya diketahui oleh
Alloh. Oleh karenanya, Rosululloh ffi bersabda:

tl,b eLi ilk'! g*,d *iti
^+lt,* c &:*,piturrkr

"Demi Dzat yang diriku ada di tangan-Nya, tidaklah
seseorang terluka di jalan Alloh*dan hanya Alloh
yang maha mengetahui siapa ynng teiluka di ja-

I t'o-t*l

"w'4 V' -t ,>Y9') ?
"I&lian mengatakan dalam peperangan kalian (bah-

wa) si fulan dan si fulan mati syahid. Namun, boleh
jadi dia (mati) terjatuh dari kendaraannya. Maka jan-
ganlah kamu berkata begitu tetapi katakanlah seperti
yang dikatakan Rosululloh yaitu: 'Barang siapa mati
di jalan Alloh atau terbunuh maka dia mati syahid."'
(HR..Ahmad, dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu
Hajar, lihal. Fathul Bari:9148)tl

Tipu Daya Termasuk Strategi Berperang
Tetapi Dilarang Khianat

Dianjurkan dalam peperangan melakukan tipu
muslihat terhadap musuhny4 demikianlah pe-
tunjuk Nabi ffi di setiap peperangannya. Apabila
hendak menyerbu musuh, beliau menampakkan
sesuatu yang tidak beliau maksudkan supaya ti-
dak diketahui apa yang diinginkanl2, sebagaimana
dalam sebuah hadits, Rosululloh ffi bersabda:
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10 Al-Fatawa asy-Syar'iyyah Fil Qodhoya al-Ashriyyah fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. 148
11 Lihat perkataan semisalnya dalam al-Fatawa asy-Syar'iyyah Fil Qodhoya al-Ashriyyah fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. L4& Liqo' al-

Bab al-Mafiuh: L3132.
t2 Liqo' al-Bab al-Maftuh kar. Ibnu Utsaimin: 8/78
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"Peperangan adalah tipu muslihat." (HR. al-Bukhori:
2866 danMuslim:4637)

Demikianlah yang dilakukan oleh Rosululloh ffi
dalam setiap peperangannya melawan kaum kafir,
sebagaimana dalam hadits, Ka'ab bin Malik ,,{9. ber.-
kata:

vh a:i'tS* >rii tst ffi 5!t bK

"Adalah Nabi ffi apabila hendakberperang, beliau mem-
buat kamuflase." (HR. Abu Dawud:2295, dishohih-
kan oleh al-Albani dalam Shohihul Jami':4662)

Kamuflase dalam berperang adalah seperti yan$
dilakukan oleh Rosululloh S, (yaitu) ketika berang-
kat menuju suatu kaum maka beliau mengarirbil
arah lain.l3

Akan tetapi, bukan berarti dibolehkan meng-
khianati kaum kafir, karena pengkhianatan adalah
perbuatan tercela kapan pun, di mana pun dan ter-
hadap siapa pun, dalam sebuah hadits Rosululloh
ffi bersabda:

Seorang mata-mata dari kalangan orang musyrik men-
datangi Nabi ffi ketika dalam suatu perjalanan, lalu
(mata-mata itu) duduk-duduk sambil berbincang-bin-
cang dengan para sahabat Nabi, kemudian tiba-tiba
menghilang, lalu N abi ffi bersabda: " Kej ar dan bunuhlah
dia." (HR. al-Bukhori: 1110)

Do'a Ketika Berhadapan Dengan Musuh

Apabila berhadapan dengan musuh dalam
peperangan Rosululloh ffi berdo' a:

"Ya Alloh, yang menurunkan kitab, yang menjalanknn
awan, dan yang mengalahkan musuh, kalahknn mereka

dan tolonglahkami untuk (mengalahkan) mereka." (HR.
al-Bukhori: 2804 dan Muslim: 1742)

Atau do'a yang lain seperti:

"Ya Alloh yang menurunkan kitab, yang maha cepat per-
hitungan-Nya, kalahkanlah musuh yang bersekutu. Ya

Alloh kalahkan mereka dan cerai-beraikan mereka," (HR,
al-Bukhori: 2933 danMuslim: 1742)

Atau do'a yang diriwayatkan olehAbu Dawud dari
jalan Anas bin Malik '$;+bellau mengatakan bahwa
Rosululloh ffi kalau berperang mengucapkan do'a:
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" Apabila Alloh mengumpulkan manusia yang dahulu dan
yang kemudian pada Hari Kamat, dipancangknn bagi se-

tiap pengkhianat satu bendera, lalu dikatakan inilah peng-
l&ianatan fulan bin fulan. " (HR. Muslim : 1735)

Mata-Matanya Musuh lslam Harus
Dibunuh

Adapun hukuman bagi para mata-mata musuh
yang memata-matai kaum muslimin adalah di-
bunuh, sebagaimana yilrg diterangkan dalam se-
buah hadits:
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"Ya Alloh, Engkaulah yang menguatkan aku, (Eng-

kaulah) penolongku, dan dengan-Mu aku berperang."
(HR. Abu Dawud: 2366, dishohihkan oleh al-Albani
dalam Shohih al-Kalim ath-Thoyib: 125)

Pembagian Ghonimah (Harta Rampasan
Perang)

Ghonimah atau al-anfal adalah harta yang diperoleh
dari orang kafir dengan melalui peran& sedangkan
yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamai
al-fai'. pernbagian dalam ayat ini (QS. al-Anfal [8]: 41)

oaaaaaaooaoaoaaaoaaaaaoaaaoaooaaaaaaaaaaaaao&sr:

13 Hukmul lihad wa Bayanu Fadhlihi wa Fadhlis Syahadah war Ribath kar. Ibrahim bin Abdurrohim al-Hudhri Bab 1.6,
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berhubungan dengan ghonimah saja. Adapun al-fai'
dibahas dalam Surat al-Hasyr [59] ayat 6 danT .la

Ghonimah merupakan kekhususan yang diberi-
kan oleh Alloh kepada kaum muslimin saja. Ada-
pun bagi umat-umat terdahulu ghonimah tidaklah
dihalalkan. Dalam sebuahhadits Rosululloh ffi me-
nyebutkan beberapa kekhususan dari Alloh yang
diberikan kepada dirinya dan kaum muslimin saja,
di antaranya:

" D an harta ghonimah dihalalkan buatku (dan kaum mus-
Iimin) padahal tidakhalal bagi seorang pun sebelumku."
(HR. al-Bukhori: 335 dan Muslim:52\)ts

Pada awal kemenangan kaum muslimin di Pe-
rang Badar, kaum muslimin berbeda pendapat ten-
tang pembagian ghonimah. Lalu mereka bertanya
kepada Rosululloh M" darrl Alloh menerangkan
dalam firman-Nya:

#*{ur:;urt:LrA\l:zis
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Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu
peroleh sebagai rampasnn perang, maka sesungguhnya
seperlima untuk Alloh, RosullNya), kerabat Rosul,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil,

J:'A V?iil'l;' U:+*,:

jika kamu beriman kepada Alloh dan kepada apa ynng
Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammail) di
hari Pemisah yang jelas (antara haq dan batil), yaitu
pada Perang Badarl6, yaitu pada hari bertemunya dua
pasukan. dan Alloh Mahakuasa atas segala sesuntu. (QS.
al-Anfal [8]: a1)' 

Jadi, ghonimah telah ditentukan pembagianny4
yaitu seperlima-nya diserahkan kepada golongan
yang disebutkan oleh Alloh, yaitu:
1. Alloh dan Rosul-Nyat7

'2. Kerabat Rosul (Bani Hasyim dan Bani Muththo-
lib)'8

3. Anak yatim (baik yang kaya maupun miskin)re
4. Fakir miskin
5. Ibnu sabil

Sedangkan empat perlima dari ghonimah dibagi-
kan kepada pasukan yang ikut bertempur, satu ba-
gian untuk pasukan pejalan kaki, dan tiga bagian
untuk penunggang kud4 sebagaimana hadits-ha-
dits Rosululloh ffi tentang ghonimah (lihat HR. al-
Bukhori: 2863, Muslim:1762, dan al-Baihaqi: 6F2$.

Pemimpin Boleh Memberikan Tambahan
BagiTentara Bila Perlu

Dibolehkan bagi pemimpin untuk memberikan
tambahan selain bagian yang telah ditentukan dari
ghonimah apabila terdapat maslahat yang lebih
besar dengan adanya tambahan tersebut{ sebagai-
mana dalam sebuah hadits:
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ts Fiqih Sunnah: 31139-1.40
16 Yaitu Perang Badar pada hari Jum'at L7 Romadhon tahun ke-2 Hijriah. Sebagianmufasslrin berpendapat bahwa ayat ini mengi-

syaratkan kepada hari permulaan turunnya al-Quranul Karim pada malam 17 Romadhon . (Lihat Al-Qur'an dnn T*jemahnya cet.
Mujamma'Khodim al-Haramain Madinah dalam footnote no. 616)

17 Bagian ini juga diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimirl seperti kebutuhan fakir miskin" membeli alat perang dan ke-
butuhan jihad fi sabilillah (Fiqih Sunnah 3/141) sebagaimana sabda Nabi S:

"&\:Ly ir;At5;ijr .11 r; '&"Ev b dk'{i
"Tidak halal ghonimah kalian bagi Aku (Rosululloh) semisal ini, kecuali seperlim4 dan seperlima (itu pun) kembalinya kepada
kalian." (HR. Abu Dawud:2755, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam Irwa'al-Gholil 5/73).

r8 Sebagaimana HR. al-Bukhori: 3140.
1e Fiqih Sunnah:3/'1.42
n Subulus Salam al-Mushil ila Bulugh al-Marom:7/ 297
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Dari lbnu Umar 
';aip, fteliau mengatakan) bahwa Rosu-

lulloh ffi pernah memberi tambahan kepada sebagian
utusan perangnya untuk diri-diri mereka secara lcltusus

selain pembagian (ghonimah) untuk tentara keseluruhan.
(HR. al-Bukhori: 3135 dan Muslim:1750)

Ghonimah yang Boleh Diambil Sebelum
Dibagi

Dibolehkan bagi pasukan kaum muslimin me-
ngambil ghonimah berupa makanan walaupun'se-
belum dibagr, hal ini didasari oleh hadits:

6;w c '+; k |lS';'{Y,'# qt q
ttio 
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Dari lbnu Umar $*,beliau berkat*: "Kami pernah men-
dapat (ghonimah) dalam peperangan berupa madu dan
buah-buahan, maka kami memakannya dan tidak mela-
porkannya. " (HR. al-Bukhori: 3154)

Dalam hadits lain sahabat Ibnu Mughoffal ber-
katd: 'Aku mendapat (ghonimah) satu wadah beru-
pa lemak/minyak, lalu aku mengatakary"Aku tidak
akan berikan siapun dari lemak ir:ri," Ialu tatkala
aku menoleh, ternyata ada Rosululloh sedang terse-
n5rum." (HR. al-Bukhori421.4, dan Muslim 1772)

Sikap Pemimpin Terhadap Para Tawanan

Pemimpin kaum muslimin berhak memperla-
kukan tawanan dari kaum kafir dengan perlakuan
yang lebih hati-hati dan lebih maslahat buat
tegaknya Islam dan kemaslahatan kaum muslim-
in21, diantaranya:
1.. Membebaskan mereka tanpa syarat bila masla-

hatnya lebih besar, sebagaimana firman Alloh:

tl\j 3t6 ,i\ 
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.... Sehingga apabilakamu telah mengalahkan mereka

malca tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh

membebaskan mereka atau menetima tebusan
sampai perang berakhir.... (QS. Muhamrnad [47]:
4',)

2. Menjadikan mereka sebagai tebusan baik de-
ngan harta atau tebusan semisal berupa tawanan
muslim yang ada di tangan orang-orang kafir.

Sebagaimana firman Alloh di atas "atau meneri-
ma tebusan", hal ini diperjelas pada peperangan
Badar, Rosululloh meminta tebusan dari kaum
kafir berupa harta denr-ikian pula terdapat ket-
erangan yang sah bahwa Nabi pernah meminta
tebusan dua sahabatnya yang ditawankaum kaf-
ir ditukar dengan sqorang tawanan yang ada di

. tangan kaum muslimin (HR. Ahmad 41426 dan
at-Tirmidzi 1568).

3. Menjadikan mereka sebagai budak. Akan tetapi,
Islam tetap menganjurkan untuk memerdekakan
budak. Hal ini didasari oleh beberapa hadits, di
antaranya perkataan Abu Huroiroh,t{p.:
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a Demikianlah madzhab mayoritas ulama (lihat at-Ta'Iiqot ar-Rodhiyah'Ala ar-Rouilhoh an-Nadiyah:3/473)
2 Lihat HR. al-Bukhori dengan Fathul Bari:61112-1L3.

kwtrjb6y
"Di antara mereka (tawanan yang dijadikan budak)
ada tawanan dari Bani Tamim tinggal bersama Ai-
syah, lalu Nabi bersabda: 'Merdekakanlah dia karena
dia termasukketurunan Nabi lsmail.' " (HR. al-Buk-
hori: 4L08 dan Muslim:2525)

4. Membunuh mereka bila layak dibunuh, se-
bagaimana pemah Rosululloh ffi membunuh
an-Nadhor bin al-Harits, Uqbah bin Abi Mu'ith,
keduanya pada PerangBadar22, dan Rosululloh
ffi membunuh Abu Azzah al-jumahi pada Per-
ang Uhud hal ini diisyaratkan oleh Alloh dalam
firman-Nya:

.8&b&gi46ko\6gsKv
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Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan
sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka
bumi.... (QS. al-Anfal [8]:67)

Demikianlah pembahasan fiqih jihad menurut
sunnah Rosululloh M, d*, yang kami paparkan di
sini tidaklah mencakup semua hal lantaran terba-
tasnya tempat, akan tetapi masalah-masalah yang
penting dalam jihad paling tidak telah kami sam-
paikan secara global, mudah-mudahan bermanJaat.
I
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Ustalz Abu t rbaidah Yusuf bin Mukhtar 4s-Sidau,i'ig!4

Berkat nikmat Alloh kemudian kemajuan teknologi, kita dapat memperoleh
kemudahan-kemudahan dalam hidup, termasuk daldm hal pemanfaatkan hasil
teknologi sebagai sarana ibadah.

Di antara hasil teknologi yang dimanfaatkan oleh umat Islam adalah kaset
rekaman yang dipergunakan untuk menyebarluaskan berbagai ilmu Islam.

Adanya fenomena pemanfaaian kaset rekaman untuk mengumandanlkan
adzan mengundang pertanyaan bagi kita tentang hukumnya menurut pandangan
syari'at Islam.'Nah, bagaimana jawabannya? Marilah kita ikuti ulasan berikut agar
kita bertambah yakin akan kesempurnaan fiqih Islam dalam menjawab berbagai
masalah aktual. Namun, sebelum memasuki kepada inti permasalahan, kami akan
memberikan beberapa pendahuluan terlebih dahulu. WaIIohuI Muwaffiq.

Definisi Adzan dan Hukumnya Adzan merupakan Syi'ar lslam
Adzan secara bahasa berarti pemberitahuan. Adzan merupakan salah satu ibadahyang sangat

Adapun secara istilah adzan berarti pemberitahuan agung dan syi'ar Islam yang sangat tampak. Adzan
tentang waktu sholat dengan menggunakan lafazh- berisi kalimat-kalimat yang sangat dahsyat artinya,
lafazhtertentu sesuai dengan syari'at Islam.' berupa tauhid dan keimanan yang dapat mengge-

Adzan disyari'atkan berdasarkan dalil-dalil tarkan hati dan telinga+. Adzan juga merupakan
al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama. Para ulama penyebab terpeliharanya darah suatu kaum di masa

berselisih pendapat tentang hukum adzan tetapi Rosulullohffi. SahabatAnasbinMalik^;$L.berkata:

l,Hfl:H,r"'l?ffiiT:,::ili'ilill?lf ffiJ.TIi; ;* a, jX ffi I vr 6,rf sr ott
banyak.Al-Allamahasy-Syaukaniberkata: "Kesim- o..1, o to.- a,'< ((1 . . ".,( .i.-:.. . o.t
pulannya, tidaklah pantas bagi seorang untuk ragu otS fre tA Lil)l e'! u-Y ryJ e-
akanwajibnyaibadahyangagungini(adzan),karena o 4,^.r"-i((1 o,o. oi
dalil-daiil tentang *4-iU"y" runlat jelas sekali seje- e* -;lel Lil)l C- d
las matahari pada siang yang terang-benderang."3

' Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwc Aktucl hlm. 3o

' Fathul Bari kar. Ibnu Hajar: z/zV
s SaiIuIJaror:t/t96
+ Seorang dokter spesialis jiwa di Jerman berkata: "sesungguhnya kata-kata adzan untuk memanggil kaum muslimin menuju sholat

menimbulkan suatu ketenteraman dan ketenangan tersendiri pada hati pasien jiwa sekalipun dia tidak memahami artinya." (!!!) Dia
juga berkata: "Sesungguhnya adzan menumbuhkan cahaya dan rasa optimisme pada diri pasien yang dirundung perasaan gundah,
kurang percaya diri, dan bosan hidup." Yang sangat mengherankan adalah penelitian para doliter Jerman tersebut pada awalnya
hanyalah menggunakan adzan sebagai percobaan padahal mereka tidak tahu saat ilu'$afrwa kata-kata tersebut adalah panggilan
Islami berbahasa Arab untuk mengajak sholat!! (Majalah ad-Dakwah Vol. rzz5, dari.iVau.rcdir Syawarid kar. Muhamm4d l(hoir
Romadhon hlm. 6r) "-' r:r{i[-i"

5 Al-Muntaqo Syarh al-Muwatho'kar. al-Baji: r/g6
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"sesungguhnya Nabi ffi'apabila bdliau meme-
rangi suatu kaum bersama kami, tidaklah beliau
memerangi sehingga meneliti dahulu, jikalau be-
Iiau mendengar adzan, peperangan ditahan. Se-
baliknga, apabila beliau tidak mendengar adzan,
maka serang an pun dilancarkan kepada mereka."
(HR. al-Bukhori: 6ro dan Muslim: 382)
Hadits ini menunjukkan bahwa adzan merupakap
pembeda dan pemisah antara negara Islam dan
negara kafir.s

Syarat-Syarat Muadzin6
Para ahli fiqih menegaskan bahwa orang yang

adzan hendaknya memiliki beberapa kriteria, di an-
taranya:
t. Beragama Islam. Oleh karena itu, para ulama bei-

sepakat bahwa adzannya nonmuslim tidak sah.z

z. Mumayyz (bisa membedakan antara manfaat
dan madhorotlbahaya). Sebab itu, para ulama
bersepakat bahwa adzan anak kecil yang belum
bisa membedakan adalah tidak sah.8

3. Berakal. Karena itu, menurut mayoritas ulama
adzan orang gila atau mabuk tidak sah.s

Sunnah-sunnah Adzan
Adzan memiliki beberapa adab dan sunnah yang

selayaknya dilakukan muadzin, di antaranya:

r. Suci dan tidak berhadats walaupun boleh mengu-
mandangkan adzan dalam keadaan tidak suci.

z. Menghadap kiblat dan berdiri. Ibnu Mundzir
berkata: "Para ulama telah bersepakat bahwa ter-
masuk sunnah apabila muadzin beradzan dengan
berdiri."'o

3. Memasukkan dua jarinya dalam dua telinganya,
seraya menoleh ke kanan dan ke kiri.

Hukum Adzan Dengan Kaset Rekaman
Pada zaman sekarang, di sebagian negeri Islam

ada yang mengumandangkan adzan dengan kaset
yang berisi rekaman suara adzan. Nah, bagaimana
hukum hal ini menurut pandangan syari'at Islam?
Apakah adzan tersebut menggugurkan hukum far-
dhu kifayah? Bila kita mendengarnya apakah tetap

dianjurkan untuk menjawabnya? Atau kita katakan
bahwa adzan dengan model tersebut bukan terma-
suk ibadah dan tidak disyari'atkan?
Kami katakan: Adzan dengan kaset rekaman ti-
daklah disyari'atkan dan dikhawatirkan termasuk
perkara bid'ah dalam agama.

Ada beberapa a.rgumen yang menguatkan kesimpul-
an hukum ini:
r. Ibadah itu harus berdasarkan dalil. Alloh berfir-

man:

Apakah mereka mempuny ai sembahan-sembah-
an selain Alloh yang mensyari'atlcan untuk me-
reka agama yang tid.ak diizinkan A/loh...? (QS.
asy-Syuro lqzl: zt)

z. Adzan itu adalah ibadah yang membutuhkan niat.
Nabi ffi bersabda:

"SesungguhnAa semua. amalan itu bergantung
pada niatnya." (HR. al-Bukhori: r dan Muslim:
19o.7)

Hal itu (niat) tidak terpenuhi pada kaset rekam-
an.

3. Adzan dengan kaset rekaman menghilangkan
banyak sunnah adzan beserta adab dan hukum-
nya, seperti sunnahnya adzan dalam keadaan
bersuci, menghadap kiblat, menoleh ke kanan
dan kiri. Demikian juga, penggunaan rekaman
ini menghilangkan syarat adzan seperti harus
beragama Islam, mumayyiz, dan sebagainya. Itu
semua tidak terpenuhi pada adzan dengan kaset
rekaman.

Berdasarkan argumen-argumen di atas, adzan
dengan kaset rekaman tidak sah, tidak menggugur-
kan kewajiban adzan, dan tidak berkaitan dengan
hukum-hukum adzan seperti menjawabnya dan
lain-lain."

*,uk 6:v *")i'e i{'\ ; t'\ iK }?i,
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6 Dinukil dari Ahkamul Adzan taan Nida' ual lqomahkar. Sami bin Farroj al-Hazimi hlm. 248-262.
t AI-Majmu' kar. an-Nawawi: g/to6 dan al-Mughni kar. Ibnu Qudamah: z/68
8 Bada'i Shonct kar. al-Kasani: r/r5o, al-Mudawwanah kar. Malik bin Anas: r/r8o.
s Al-Bahtw Ro'iq: t/zv-278, MawahibuilJalil t/4g4, al-Majmu': g/to6, al-Mughni:2168.

'o Al-I./ma'hlm.38

" Fiqih Nawazil FiI lbadatkaL Dr. Kholid bin Ali al-Musyaiqih hlm. 43 m
citr,:39t
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Dampak Negatif Adzan Dengan Kaset
Menurut dugaan kuat, fenomena adzan dengan

kaset muncul karena kegemaran manusia untuk
mendengar suara-suara adzan yang memiliki lagu-
lagu indah dari para muadzin ternama padahal
perkara tersebut membawa dampak negatif yang
tak sedikit. Sekadar contoh, terkadang kaset untuk
adzan subuh disiarkan pada siang hari sehingga
terdengar lantunan'Ash-Sholatu khoirun minan
naum", bahkan setelah adzan usai, kaset tenx ber-
lanjut dengan lantunan musik dan nyanyian!!!"

Sesungguhnyaadzan dengan kaset rekaman me-
miliki dampak negatif yang culup banyak, di anta-
ranya: 'i

:.. Menghilangkan pahala adzan bagi para muadzin
dan mencukupkannya hanya untuk muadziri asli
(yang suaranya direkam) saja.

z. Menyelisihi hal yang telah berjalan semenjak di-
syari'atkannya adzan hingga sekarang.

3. Niat merupakan syarat utama dalam adzan. Oleh
. karenanya, tidak sah adzan orang gila, mabuk,

. dan sejenisnya karena tidak adanya niat, begitu
pulalah dalam kaset rekaman.

4. Adzan merupakan ibadah badan. Ibnu Qudamah
berkata: "Tidak boleh bagi seorang untuk men-
cukupkan pada adzan orang lain, karena adzan
adalah ibadah badan, maka tidak sah dari dua
orang, seperti halnya dengan sholat."'s

5. Adzan dengan rekaman meniadakan sunnah-
sunnah dan adab-adab adzan.

6. Membuka pintu kebid'ahan dalam ibadah dan
syi'ar-syiar Islam, serta menjurus ditinggalkan-
nya adzan dan mencukupkan hanya dengan kaset
rekaman.
Oleh sebab itulah, Majlis Majma' Fiqih Islami

dalam rapat mereka di Makkah pada hari Sabtu rz
Rojab 14o6 H menetapkan sebagai berikut:

"Sesungguhnya mengumandangkan adzan di masjid
ketika masuknya waktu sholat dengan kaset rekam-
an hukumnya tidak sah. Maka wajib bagi semua
kaum muslimin untuk melalnrkan adzan secara
langsung pada setiap waktu sholat di setiap masjid
sebagaimana yang telah berjalan sejak masa Nabi
kita Muhammad ffi hingga sekarang."

Demikian juga telah terbit fatwa dari Syai}*r
Muhammad bin Ibrahim (Fatwa No. gS) pada 3
Muharrom r3B7 H, fatwa Hai'ah Kibar tflama di
Saudi Arabia dalam rapat pada bulan Robi'ul Akhir
$98 H, dan fatwa Zajnah Da'imahNo.SZZq pada 4
Rojab r4o3 H. Semua fatwa tersebut menyimpulkan
bahwa adzan dengan kaset rekaman tidak sah.'+

Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita ber-
doa kepada Alloh agar menampakkan syi'ar-syi'ar
Islam di bumi-Nya dan menjadikan kita semua
orang yang menjunjung tinggi. syi'ar-syi'ar-Nya.
Aamiin.
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Ralat pertama:
Halaman 11, kolom pertama, hadits terakhir.

Di akhir hadits tersebut ada kata Cl yang itu
seharusnya merupakan bagian awal'dari hadits
pertama pada kolom kedua, sehingga dua hadits
tersebut menjadi:

tgii frE \ t64t'bti r "r?a$ 6{t

dan

e3u., er6''.'.jt iF ,yV!fi -tdr
Ralat kedua:
Halaman 63, contoh pembahasan Shilah mausul
ber upa jumlah ismiah seha rusnya:

ui6i aufrrevi .'1
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Kritik Atas
Tafsir
Al-Mishbah

oleh ttstadzAbu Ahnad as-Salaf i;X;iE

Telah masuk kepada kami pertanyaan dari se-

bagian pembaca AL-FURQ0N perihal buku Tafsir Al-
Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ankarya
M. Quraisy Syihab.

Atas kehendak Alloh telah sampai kepadaJcami
volume yang ketiga daripada Tafsir tersebut yang
berisi tafsir Surat al-Ma'idah. Setelah kami telaah
ternyata ada hal-hal yang perlu kami luruskan dan
ada syubhat-syubhat yang perlu kami jelaskan.

. Sebab itu, dalam pembahasan kali ini insya
Alloh kami berusaha melakukan telaah kritis terha-
dap Volume Ketiga daripada Tafsir ini sebagai awal
telaah terhadap Tafsir ini secara keseluruhan.

Penulis dan Penerbit Buku lni
Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad

Quraisy Syihab, M.A. dan diterbitkan oleh Pener-

bit Lentera Hati Ciputat Tangerang cetakan kelima
Februari 2006 MMuharrom 1427 H.

Katup Jantung Babi Pengganti Katup
Jantung Manusia

Penulis berkata dalam hlm. 16 pada tafsir Surat
al-Ma'idah ayat3:

Atas dasar ini pula agaknya kita dapat berkata
bahwa penggunaan katup jantung babi sebagai
pengganti katup jantung manusia yang sakit dapat
dibenarkan, karena tidak digunakan untuk dima-
kan.

Kami katakan:
Imam al-Qurthubi'ii,sJ berkata dalam al-l ami' Li

Ahkamil Qur'an21222:

;w frlt :r* l;,i+\ Cl j
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"Dan 'daging babi' Alloh khususknn penyebutan 'da-

ging' dari babi untuk menunjukkan atas kehnrqman zat-
nya dalamkeadaan disembelih atau tidak disembelih."

Beliau juga berkata di dalam al-lami' Li Ahkamil

Qur'an 21223: "Tidak ada khilaf (beda.pendapat) bahwa

seluruh tubuh babi haram kecuali balanya maka

sesungguhny a boleh digunakan untuk menj ahit kulit. "
Nukilan di atas menunjukkan bahwa para ula-

ma sepakat atas haramnya seluruh tubuh babi-ter-
masuk katup jantungnya- selain bulunya. Tentang
bulu babi atau babi hutan Imam al-Khoththobi "S^tr

berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang
menggunakan bulu babi. Sekelompok ulama me-
makruhkannya. Di antara yang melarangnya adalah
Ibnu Siriru al-Hakam, Hammad, asy-Syaf i, Ahmad,
dan Ishaq. Ahmad dan Ishaq berkata: 'Sabut lebih
kami sukai.' Sedangkan Hasan, al-Auza'i, Malik,
darr Ashabur Ro'yi memberi keringanan padanya."
(Aunul Ma'bud:91273)

Masalah Tawassul
Penulis berkata dalam hlm. 88 di dalam tafsir

ayat 35 dari Surat al-Ma'idah:
Ayat ini dijadikan oleh sementara ulama sebagai

dalil yang membenarkan apa yang diistilahkan de-
ngan Tawassul - yakni mendekatkan diri kepada
Allah dengan menyebut nama Nabi saw dan para

wali (orang-orang yang dekat kepada-Nya), yakni

berdoa kepada Allah guna meraih harapan demi
Nabi dan atau para wali yang dicintai oleh Allah
swt. Sementara orang-tulis Asy-Sya'rawi-meng-
kafirkan orang-orang yang bertawassul. Tentu saja,

bila ia percaya bahwa sang wali memberinya apa
yang tidak diizinkan Alloh atau apa yang ia tidak
wajar diperolehnya, maka hal ini terlarang. Tetapi,
jika ia bermohon kepada Alloh dengan didasari ke-

cintaannya kepada siapa yang ia yakini lebih dekat
. kepada Alloh daripada dirinya, maka ketika itu cin-

tanya yang berperanan bermohon, dan dalam saat
yang sama ia yakin tidak akan memperoleh dari

411
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Alloh sesuatu yang tidak wajar diperolehnya.

Setelah menjelaskan hal di atas, Mutawalli Asy-
Sya'rawi, ulama Mesir kontemporer kgnamaan itu,
mengemukakan sebuah hadits yang juga sering-
kalidijadikan oleh para ulama sebagai alasan pem-
benaran wasilah/tawassul. Hadits ini diriwayatkan
oleh lmam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-
Nasai bahwa Umar bin Khaththab.berkata: "Pada
masa Nabi saw, jika kami kekeringan karena hujan
tak turun, kami bertawassul dengan (menyebut
nama) Nabi kiranya hujan turun. Setelah Nabiwafat
kami bertawassul dengan menyebut nama al-Ab-
bas paman Nabi saw.

Kami katakan:
Penulis menukil perkataan Mutawalli asy-

Sya'rawi di atas dan tidak memberikan sanggahan
terhadapnya padahal sekurang-kurangnya ada dua
poin yang menjadi catatanbagi perkataan Mutawal-
li asy-Sya'rawi di atas:

PERTAMA: Definisi tansassul menurut asy-
Sya'rawi adalah "mendekatkan diri kepada Alloh
dgngan menyebut nama Nabi ffi dan para wali
(oiang-orang yang dekat dengan-Nyi), yakni
berdo'a kepada Alloh guna meraih harapan demi
Nabi ffi dan atau para wali yang dicintai olehAlloh
Sli". Definisi ini adalah definisi yang sempit karena
seakan-akan yang disebut tawassul hanyalah hal
itu saja. Yang benar, tawassul adalah "melakukan
hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Alloh"
sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, Abu Wail,
Hasan al-Bashri, Abdulloh bin Katsir, as-Suddi, Ibnu
Zaid, dan lain-lain. Al-Hafizh Ibnu Katsir menukil
perkataan para imam tersebut kemudian berkata:
"Yxtg dikatakan oleh para imam di atas tidak me-
nimbulkan beda pendapat di kalangan ahli tafsir."
(Tafsir Ibnu Kat sir : 2 I 52-53)
Kemudian yang perlu diketahui, tidak semua ta-
wassul dibolehkan. Tawassul ada yang disyari'atkan
dan yang dilarang.

Tawassul yang disyari'atkan adalah tawassul
sebagaimana yang diperintahkan oleh al-Qur'an,
diteladankan oleh Rosululloh ffi dan dipraktik-
kan oleh para sahabat. Di antara tawassul yang
disyari'atkan:
L. Tawassul dengan nama-nama Alloh, sebagai-

mana tersebut dalam firman-Nya:

L

{ @ .... v }t16 g*fr,w*i }: *
Hanya milik Alloh Asma'ul Husna, maka mohonlah ke-
pada-Nya dengan menyebut Asma'ul Husna itu.... (QS.
al-l(rof [7]: 180)

2. Tawassul dengan sifat-sifat Alloh, sebagaimana
do'a Rosululloh ffi:

i+pi a,;t
"Wahai Zat Yang Hidup kekal lagi terus-menerus
mengurus (makhluk-Nya), dengan rahmat-Mu aku
mohen pertolongan. " (HR. at-Tirmidzi dalam I ami' -
nyat,51539 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani
dalam Shohihul lami':4777) :

3. Tawassul dengan amal sholill sebagaimana
. tersebut dalam kitab Shohih Muslim (412099) se-

br,rah riwayat mengisahkan tiga orang yang ter-
perangkap di dalam gua. Lalu masing-masing
bertawassul dengan amal sholihnya. Orang
pertama bertawassul dengan amal sholihnya
berupa memelihara hak buiuh. Orang kedua de-
ngan baktinya kepada kedua orang tua. Orang
yang ketiga bertawassul dengan takutnya ke-
pada Allotr, sehingga menggagalkan perbuatan
keji yang hendak ia lakukan. Akhimya Alloh
membukakan pintu gua itu dari batu besar yang
menghalanginya, hingga mereka bertiga selamat.
Imam Muslim membawakan riwayat tersebut di
bawah judul: B ab Kisah Tiga Orang y ang Terperang-
kap Dalam Gua Dan Tawassul Dengan AmaI yang
Sholih.

4. Tawassul dengan memohon do'a. kepada para
nabi dan orang-orang shalih yang masih hidup,
sebagaimana tersebut dalam riwayat, bahwa
seorang btrta datang kepada Nabi S. Orang itu
berkata: "Ya Rosulullolu berdo'alah kepada Alloh
agar menyembuhkanku (sehingga bisa melihat
kembali)." Rosululloh ffi menjawab: "Jika engkau
menghendaki aku akan berdoh untukmu dan jika
engkau menghendaki, bersabar adalah lebih baik
bagimu." Ia (tetap) berkata: "Do'akanlah." Lalu
Rosululloh ffi menyuruhnya berwudhu secara
sempuma, lalu sholat dua roka'at, selanjutnya be-
liau menyuruhnya berdo'a dengan mengatakan:
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"Ya Alloh sesungguhnya aku memohon kepada-Mu,
dan aku menghadap kepadn-Mu dengan (perantara)
Nabi-Mu, seorang Nabi yang membawa rahmat. Wa-
hai Muhammad, sesungguhnya aku mengfuadap de-
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I{itab
ngan (perantara)mu kepadn Tuhanku dalam haiatku

ini, agar dipenuhi-Nya untukku. Ya Alloh iadikanlah
ia pemb eri sy afa' at kepadaku, dan berilah aku sy afa' at
(pertolongan) di dalnmnya." la (rowi hadits) berkata:

"Laki-Iaki itu kemudian melakukannya, sehingga ia

sembuh." (HR. Ahmad dalam Musnad-nya:41138
dan at-Tirmidzi dalam lami'-nya dan dia berkata:
"Hasan shohih ghorib", dan dishohihkan oleh al-
Hakim dalam Mustadrok:1/458 dan disetujui oleh
adz-Dzahabi dan al-Albani dalam Shohihul lami':
127e)
Adapun tawassul yang dilarang adalah tawas-

sul yang tidak ada dasamya dalam agama Islam, se-

perti: tawassul dengan orang-orang mati (sebagai-

mana disebutkan oleh asy-Sya'rawi tadi), meminta
hajat dan memohon pertolongan kepada mereka,
tawassul dengan jah (kemtiiaan) Rosulultoh ffi.
Contohnya, ucapan mereka: "Wahai Tuhanku, de-
ngan kemuliaan Muhammad, sembuhkanlah aku"
adalah perbuatan bid'ah sebab para sahabat tidak
melakukan hal tersebut.
Tawassul bid'ah ini bisa menyebabkan kemusyrik-
an. Yaitu jika ia mempercayai bahwa Alloh membu-
tuhkan perantara sebagaimana yffiLg berlaku pada
seorang pemimpin atau penguasa. Sebab kalau
demikian ia menyamakan Tuhan dengan makhluk-
Nya. Para imam banyak yang mengingkari tawas-
sul-tawassul bid'ah ini. Imam Abu Hanifah tiosiJber-
kata: "Tidak selayaknyabagi seorang pun berdo'a
kepada Alloh kecuali dengan-Nya, aku membenci
jika dikatakan:'Dengan ikatan-ikatan kemuliaan
dari arsy'Mu, atau dengan hak makhluk-Mu'."
Hal senada juga dikatakan oleh Imam Abu Yusuf't

KEDUA: Hadits tentang tawassul Umar, teks-
nya adalah begini:

menurunkan huj an kepada kami. Dan sekarang knmi ber- ?,
tawassul dengan pamannya Nabi kami, maka turunkan --
hujan kepadi Wi!' Kemudian turunlah huian. (HR. fi|
Bukhari: 4199.no.954 dan lain-lain) E-

Maksud bertawassul dengan Nabi $ bukan
"bertawassul dengan menyebut nama Nabi ffi"
sebagairnana disebutkan oleh penulis (M. Quraisy
Syihab) di at#s atau dengan kedudukannya. Akan
tetapr, maksudnya adalah bertawassul dengan do'a
Nabi ffi sebagaimana di dalam riwayat Mustakhraj
al-Ismaili (dalam F athul' B ari: 21 495) terhadap hadits
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Dari Anas bahwasanya Umar bin Klroththob $.!;h jika ter'
j adi kekeringan maka bertawassul dengan (do' a) al-Abbas

bin Abdul Muththalib tS,. Umar berkata: "Ya Alloh, da-

hulu kami b ertawassul dengan N 1,!;Y,ryi hingga Engkau

ei+Jl
Pada zaman Nabi ffi, para sahabat meminta hujan de-

ngan perantaraan Nabi M jiko mengalami kekeringan
(kemar au p anj ang), Maka N abi ffi mernintakan huj an
kepada Alloh untuk mereka. Kemudian mereka diberi
hujan. Pada zaman pemerintahan Umar ... (dan menye-

but hadits di atas).
Demikian juga bertawassul dengan al-Abbas

,W.jugabukan dengan menyebut namanya atau de-
ngan jah (kem-uliaan) al-Abbas melainkan dengan
do'anya sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh
Ibnu Hajar +iiW dalam Fathul Bari 21497: "Zubair bin
Bakkar dalam al-Ansab telah menjelaskan sifat do'a
al-Abbas dalam kejadian ini." Kemudian beliau se-

butkan do'a al-Abbas pada waktu itu.

Manusia Bebas Menganut Keyakinan?
Penulis berkata di dalam hlm. 1L2 di bawah

tafsir ayat 48 dari Surat al-Ma'idah:
Melalui tuntunan syari'at itu, kamu semua berlom'
balombalah dengan sungguh-sungguh berbuat
.aneko kebajikan, dan jangan menghabiskan waktu
'atau tenaga untuk memperdebatkan perbedaan

dan perselisihan yang terjadi antara kamu dan
selain kamu, karena pada akhirnya, hanya kepada
Allahlah tidak kepada siapa pun selainNya kembali
kamu semuonya wahai manusia, lalu Dio memberi-
tahukan kepada kamu pemberitahuan yqng jelas

serta pasti opa yang kamu telah terus menerus ber-

selisih dalam menghadopinyd, apapun perselisihan
itu, termasuk perselisihan menyangkut kebenaran
keyaki nan dan praktek-praktek a gama masi n g-ma-

sing.

"UtG*'bi

t.g1 d..

/l

a'4 ?l )'

l. Lihat F atawa Hindiyy ah: 5 1280
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Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka
sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripada-
nya. (QS. Ali Imron [3]:85)
Dan firman-Nya:

Sesungguhnya agama (yang diridhoi) di sisi Allohhanya-
lah lslam.... (QS. Ali Imron [3]: 19)

Oleh karena itu,.tidak boleh seseorang berkeya-
. kinan bahwa agama selain Islam adalah boletr, bagi
manusia boleh beribadah melaluinya. Bahkan biia
dia berkeyakinan seperti ini, maka para ulama telah
secara jelas-jelas menyatakan bahwa dia telah kafir
yang mengeluarkannya dari agama ini (Islam). (Li-
hat Majlnw' Fatnwa wa Rosa'il Fadhilah asy-Syaikh lbn
Utsaimin Juz 3 hlm. 99-1.00)

Mentakwil Sifat Mahabbah
Penulis berkata di dalam hlm. 130:

Cinta Allah kepada hamba-Nya, dipahamioleh pa-
kar-pakar Al-Qur'an dan Sunnah dalam arti limpah-
an kebaikan dan anugerah-Nya.

Kami katakan:
Penulis telah melakukan penolak an (ta'thil) sifat

mahabbah (kecintaan) bagi Alloh dan memalingkan-
nya kepada limpahan kebaikan dan anugerah-Nya,
karena yang benar sebagaimana dipahami oleh
Ahlu Sunnah wal jama'ah bahwa Alloh memiliki
sifat mahabbah (kecintaan) sesuai dengan keagung-
an-Nya tidak sama dengan sifat kecintaan dari para
makhluk-Nya.

Penulis Tafsir Fathul Qodir (U333) menafsirkan
mahabbah di atas dengan anugerah nikmat dan
ampunan. Namun, penafsiran ini dikomentari oleh
Syaikh Muhammad al-Khummais: "Ini adalah tafsir
dengan lazim (keharusan)nya. Yang benar adalah ja-
lan yang ditempuh oleh salaful ummah (pendahulu
umaQ dengan menetapkan sifat mahabbah bagi
Alloh sesuai dengan keagungan-Nya." ('Adzbul Gho-
dir Fi Bayani Takwilat Fi Kitab Fathul Qodirhlm. S)

Penutup
Demikianlah penjelasan atas sebagian kesalah-

an-kesalahan dan syubhat-syubhat buku ini yang
bisa kami paparkan. sebetulnya masih banyak hal-
hal lainnya belum kami bahas mengingat keterba-
tasan tempat. Semoga sedikit yang kami paparkan
di atas bisa menjadi pelita bagi kita dari kesamaran
syubhat-syubhat buku ini dan semoga Alloh selalu
menunjukkan kita ke jalan-Nya yang lurus dan di-
jauhkan dari jalan-jalan kesesatan. Aamiin. Wallohu
A'lamu bish-showab.

.l.rJ. I ;d.1.:Jl aJl q )JJr
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: Kami katakan:

E Pernyataan penulis di atas mengesankan bahwa
5' Alloh memberikan kebebasan kepada manusia un-

' E - tuk berkeyakinan karen a toh semuanya akan kem-
@l buti t"paiiu Alloh. padahal tidak demikian karena

= 
ada kalimat di dalam ayat yang ditinggalkan oleh

.tr. ry"ytts yairu pSt;U6{n*S (Tetapi Dia

--I 
hendak menguji kalian terhadizp apa yang diberikfrn:Nya

.C kepada kalian). Al-Hafizh Ibnu Katsir menjelaskan:
"Bahwasanya Alloh Ta'ala menjadikan syari'at-
syari'at yang bermacam-macam untuk menguji
hamba-hamba-Nya pada apa yang Alloh syari'atkan
atas mereka dan memberikan pahala kepada me-
reka atas ketaatan kepada-Nya atau menghukum
mereka atas kemaksiatan kepada-Nya." (Tafsir Ibnu
Katsir:2184)

Kemudian pada hlm. 114 penulis berkata:

Katg ( | ) lauw/sekiranya dalam firmanNya:

t {tjt aU } ) tau* sya'a Atlah / Sekiranya Atlah
menghendaki, menunjukkan bahwa hal tersebut

. tidak dikehendakiNya, karena kata lauw tidak di-
gunakan kecuali untuk mengandaikan sesuatu
yang tidak mungkin terjadi, yakni mustahil. lni be-
rarti, Allah tidak menghendaki menjadikan manu-
sia semua sejak dahulu hingga kini satu umat saja,
yakni satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan
satu agama dalam segala prinsip dan rinciannya.
Karena jika Allah swt menghendaki demikian, Dia
tidak akan memberi manusia kebebasan memilah
dan memilih, termasuk kebebasan memilih agama
dan kepercayaan. Kebebasan memilah dan memi-
lih itu, dimaksudkan agar manusia dapat berlom-
ba-lomba dalam kebajikan, dan dengan demikian
akan terjadi kreativitas dan peningkatan kualitas,
karena hanya dengan perbedaan dan perlombaan
yang sehat, kedua hal itu akan tercapai.

Kami katakan:
Alloh memerintahkan kepada hamba-hamba-

Nya untuk memilih jalan yang satu yaitu yang haq.
dan bukan memberi kebebasan kepada mereka un-
tuk memilih semua jalar; Syaikh Muhammad bin
Sholih al-Utsaimin berkata: "Barang siapa berkeya-
kinan bahwa boleh hukumnya bagi seseorang un-
tuk menganut agama apa saja yang dia kehendaki
dan bahwa dia bebas di dalam memilih agamanya;
maka dia telah kafir karena Alloh $]S berfirman:

efis4,ffi{'U'-t{y':v.&."3y
4@U-iitgt?gffi
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Oleh ttstadzAbu lbdillah Sgahrul Fatu,a as-Salim i+M{

Alkisah, dahulu ada seorang alim yang bernama Ahmad bin Isa. Beliau berbisnis kain
dengan saudagar besar bernama Abdul Qodir bin Musthofa at-Tilmisani. Ketika berbisnis,
beliau sangat jujur dan membayar cicilan tepat pada waktu. Syaikh Abdul Qodir (at-Tilm-
isani) mengatakan: "Empat puluh tahun leb'ih saya berbisnis, tetapi saya tidak mendapati
seorang yang lebih baik daripada engkau wahai Wahabi!! Kalau demikian, isu yang terse-
bar hanyalah dibuat-buat oleh musuh-mirsuh politik kalian." Lalu Syaikh (Ahmad) Ibnu
Isa meminta penjelasan tentang isu-isu tersebut. Dialog pun berlangsung beberapa hari la-
manya sehingga Syaikh Abdul Qodir pun menerima aqidah salafiyyah. (Lihat Aama Neied
kar. Abdulloh al-Bassam: r/r58)r

Renungilah kisah di atas, wahai saudaraku. Lihatlah bagaimana akhlak yang indah
dapat menarik simpati orang menuju jalan yang haq! Tidak ingkar janji adalah akhlak mu-
lia yang diajarkan agama kita.

Ambillah pelajaran dari kisah ini wahai para juru dakwah danikhuah semua. Ingatlah,
dakrnrah yang kita serukan kepada manusia adalah dakwah hak yang kebanyakan manusia
masih berat menerimanya!, maka janganlah kebenaran yang kita dalavahkan bertambah
berat dengan jeleknya akhlak dan perangai kita ketika berinteraksi dengan mereka!! Beta-
pabanyak orang awam yang enggan menjalin hubungan bisnis, $injam-meminjam dengan
ikhuah ngajihanyakarena mereka sering ingkar janji! ! Bila dalam perkara ini saja kita le-
mah, maka bagaimana dakrvah yang haq bisa sampai kepada mereka?! AlIohuI Musta'an.

Apabila ada yang sholat sebelum masuk waktunya
walaupun hanya semenit, maka sholatnya tidak sah.
Demikian pula orang yang berbuka puasa dengan
sengaja sebelum walitunya, maka puasanya batal.
Begitulah agama Islam yang hanif ini, syari'atnya
tegak di atas aturan waktu dan ketepatan. Apabila
setiap muslim terlatih dengan hal ini, tentu akan
menjadi orang yang sangat memperhatikan ketepa-
tan waktu dan selalu menjaganya.

Menepati janji merupakan perangai mulia yang
sudah dikenal sejak zaman jahiliah sebelum diutus-
nya nabi kita Muhammad ffi. Orang jahiliah memu-
ji siapa saja yang menepati janjinya dan mencela
orang yang ingkar janji. Sangat banyak dalil meme-
rintahkan kita memenuhi janji dan larangan me-
ngingkarinya.

ffiohibuna al-ustadz Abu ubaidah
Yusuf as-Sidawi him. 44-135

algl ;,:Jl 1 )JJl
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1.

Menepati Janji Dalam Pandangan lslam

Alloh memerintahkan kaum mukminin berbagai

kewajiban yang terkait dengan waktu: sholat, puasa,

zakat, dan sebagainya, kemudian menganjurkan se-

luruh hamba agar menepati waktu yang sudah di-
tentukan dengan serius. Sebagai contoh sederhana

adalah ibadah sholat. Alloh berfirman:

'"v 4i e 4K t i$i $y"t g-Z:i\ rl;;y
66'tW\=Z J

.... Maka dirikanlah sholat itu (sebagaimana bia-
sa). Sesungguhnya sholat itu adalahfardhu yang

ditentuksn tuaktunya atas orang-orang yang ber-

iman. (an-Nisa' [+]: rog) ffi
l-u'e,
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Inilah anjuran dan a}*rlak mulia yang diajarkan
oleh Islam kepada pemeluknya. Ajaran yang mulia
ini terasa sudah pudar dengan makinlhuhnya ma-
nusia dari zaman kenabian. Makin banyak orang
yang ingkar janji dan yang tidak memenuhinya,
bahkan yang lebih tragis lagi mereka sampai belajar
manajemen waktu dan janjian kepada orang kafir
barat!! Seolah-olah Islam tidak pernah mengajar-
kan kepada pemeluknya masalah waktu dan janji!!2
AlIohuI Musta'an.

Anjuran Menepati Janji
Alloh berfirman:

menjawab bahwa dia telah memerintahkan kalian
untuk ibadah kepada Alloh dan tidak menyekutu-
kan-Nya, melarang kalian dari kebiasaan nenek
moyang kalian, dia pun memerintahkan kalian sho-
lat, sedekah, menjaga kehormatan, memenuhi janji,
dan menunaikan amanat." Akhirnya Heraklius ber-
kata: "Ini adalah sifatnya seorang nabi." (al-Bukho-
ri: zg4r dan Muslimt LTT1)

Menepati Janji Adalah Sifat Para Nabi
Menepati' janji adalah sifat orang-orang yang

mulia, akhlaknya para nabi. Alloh memuji Nabi Is-
mail ilW dalam firman-Nya:

E.

* A 3>V iK,{;y srj;\*,t +- -ii 6 g"ti s

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka)
kisah Ismail (yang tersebut) di dalam al-Qur'an.
Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar jan-
jinga, dan dia adalah seorang rosul dan nabf. (QS.
Maryam [tg]: S+)
Imam Mar'i al-Karmi berkata: "Alloh mengkhusus-
kan penyebutan Nabi Ismail il$ sebagai gambaran
orangyang menepatijanji meskipun sifat ini dimiliki
oleh nabi yang lain sebagai pemuliaan kepadanya,
pengagungan terhadap perkaranya, karena beliau
sangat masyhur dengan sifat ini."5
Imam al-Baidhowi berkata: "Alloh mengingatkan
untuk menepati janji dengan sosok Nabi Ismail
1g$ karena beliau sangat terkenal dengan sifat ini.
Cukuplah keutamaannya saat beliau berjanji bersa-
bar ketika akan disembelih. Beliau berkata kepada
bapaknya, Nabi Ibrahim iW:

uilri ;11r, 6\.#"V 9v #t *rrJU . . : .

.... I a (I smail) menj aw ab : " H ai B ap akku, kerj akan-
Iah ap a y ang dip erintahkan kep adamu ; insy a AIIoh
kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang
y ang sabar. " (ash-Shoffat lgZf: roz)
Maka beliau pun memenuhi janjinya."6

Zhohiroh at-Tahauun BiI Mawa'id Dr.Muhammad Musa Syarif hlm.
15

Tafsir lbnu Katsir: g/7 ditahqiq Muhammad Sami Salamah

Syarah RiyadhushSftolihin kar. Ibnu Utsaimin: 4/45
IHtIash al-Widad. Fi Shiilqi al-Mihd hlm. z6 taliq Kholid al-Arabi
Tafsir al-Baidhowi:4/ro ., ri:.",

. ...") ;it\t\ j4\\ fir;'o if fu
@#{;3'oK3Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-

akaditu.... (QS. al-Ma'idah [S]: r)

Imam Ibnu Katsir 'ir)H berkata: "Firman Alloh
'Penuhilah akad-akad, Ibnu Abbas, Mujahid, dan
selain mereka menafsirkan: Yaitu janji-janji. Bah-
k'an Imam Ibnu Jarir telah menegaskan (adanya)
ijma' akan hal tersebut."3

Alloh juga berfirman:

t*'1

'b j'fi;.fu\ i' rA5 b\ ;'i 4t3it
Wahai orang-orang Aang beriman, kenapakah
kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ker-
jakan? Amat besar kebencian di sisi Alloh bahwa
kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu ker-
jakan. (QS. ash-Shoff[6r]: z-g)

Karena seorang manusia apabila berjanji kemudian
tidak memenuhinya, sungguh dia telah mengatakan
sesuatu yang tidak dia kerjakan!!a
Dalam hadits Nabi ffi disebutkan ! :.,:

'te5sy ,ek Lre t1t :.!)^r erJ:ir{
.ov 'oi'jt tsy atli

"Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila
bercerita dia berdusta, apabila diberi amanat dia
khianat, apabila berjaryji dia ingkar." (HR. al-Bu-
khori: 33 dan Muslim: 59)

Ingatlah kisah HeraHius tatkala bertanya kepa-
da Abu Sufran: "Aku bertanya kepadamu apa yang
diperintahkan oleh nabimu? Kemudian engkau pun

,.1.$. I artijl a:Jl q )JJt
9U9t, I rir.r o r,h,,- Lrar.F.s
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Demikian pula kisah Nabi Musa DS, ketika Alloh
menceritakan dalam fi rman-Nya :

;,Vi*ffiia'z\att:\"J:4;Wu
b,b

....-! x "e\ *r u3\ :'9 * # Ji3
.16-\q9

B erkatalah dia ( Sg u' aib) : " 5 e sung g uhny a aku b er -
maksud menikahkan kamu dengan salah seorang
dari kedua anakku ini, atas dasar bahua kamu
bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu
cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu
kebaikan) darikamu." (QS. al-Qoshosh [28]: zZ)

Sa'id bin Jubair pernah bertanya kepada Ibnu
Abbas q$,: "Waktu mana yang dipilih oleh.Nabi
Musa ffi yang tersirat dalam ayat?" Ibnu Abbas 4i*,
menjawab: "Beliau memilih dan menunaikan waktu
yang palinglama dan palingbagus, yaitu sepuluh ta-
hun." (HR. al-Bulirhori: 2Sg8)

Imam as-Sakhowi'+X15 mengomentari: "Nabi Musa
$S tidak bisa memastikan dapat menunaikan jan-
jinya selama sepuluh tahun, Alloh berfirman:

@ L+tt *r+'ltu;s"iia* 3 up ais'sr!

Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antaro.
aku dan kamu, mana saja dari kedua waktu gang
ditentukan itu aku s empurnakc n. " ( Q S. al- Qoshosh
[zB]: z8)

Nabi Musa tidak bisa memastikan tetapi pada allh-
irnya beliau memenuhi juga, maka bagaimana (ter-
lebih lagi) jika beliau dapat memastikannya??!"7

Imam al-Qurthubi'S"|i6 berkata: "Benar (menepa-
ti) dalam janji adalah terpuji, ia adalah akhlaknya
para nabi dan rosul."8

Macam-Macam janji
Janji ada dua macam: (r) janji kepada Alloh dan

(z) janji kepada para hamba Alloh.
Adapun janji kepada Alloh, karena Alloh telah ber-
firman dalamkitab-Nya:

eypinvis\;6................U4s':Aiy;
tsiap"A\-;t6-f 'r-i:r.,tJ:pr;V7'*ls

.4s(f rvr l) .....iv Ma'arij al-Qobul kar. Hafizh al-Hal<ami: r/rrS ditahqiq Muhammad
Subhi Hasan Hallaq

11 Lihat Sycrah Riyadhush Sholihinkar. Ibnu Utsaimin: q/U'45
Dan (ingatlah), ketika Robbmu mengeluarkan ke- p At-Adzkarhtm. s66 ditahqiqAmirAliyasin

arEJl a-Jl 1 :.r-ll cl€"r

ntrunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan
AIIoh mengambil kesaksian terhadap jiuta mereka
(s er ay a b erfirman) : " Bukankah Aku ini Robbmu?"
Merekq menjawab: "Betul (Engkau Robb kami),
kami menj adf scksi. " (QS. al-A'rof lZl Vz)
Sungguh Alloh telah mengambil perjanjian kepada
sehiruh malilhluk agar mereka menyembah dan
beribadah kepada Alloh semata dan tidak menye-
kutukan-Nya kepada seorang pun, karena Alloh
adalah Robb dan pencipta mereka.e Rosul-Nya seba-
gai penyambung lisan dengan memberi peringatan
siksa Alloh bagi yang melanggar janji, dan memberi
kabar gembira dengan ampunan bagi yang taat dan
menepati j anji serta membenarkan Rosul-Nya. r0

Adapun janji kepada hamba Alloh, yaitu perjan-
jian antara manusia, antara seorang insan dengan
saudaranya muslim, antara seorang muslim dengan
orang kafir, dan lain sebagainya dari perjanjian-
perjanjian yang ada. Sungguh Alloh telah meme-
rintahkan untuk memenuhi segala perjanjian. Alloh
berfirman:

@{;- ifl''1;.t't LXtVi ; li s ....

.... Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu
pasti diminta pertanggungjauabannya. (QS. al-
Isro'[r7]: 34)
Maksudnya, bahwa menepati janji merupakan
perkara yang.manusia akan ditanya tentang hal itu
pada hari kiamat. Dia akan ditanya akan janjinya,
apakah memenuhinya ataukah tidak?! tt

Hukumnya
Memenuhi janji hukumnya wajib. Alloh berfir-

.... Dan penuhilah janji; sesungguhnga janji int
pasti diminta pertanggungjatuabannyc. (QS. al-
Isro'[r7]:94)

Imam an-Nawawi '+njb berkata: "Para ulama telah
sepakat bahwa barang siapa yang berjanji kepada se-

seorang dengan sesuatu yang tidak terlarang, maka
sepantasnya dia memenuhi j anj inya tersebut. " 12

Iltimas as-Sa'di FiI Wafa BiI Wa'dikar. as-Salhowi hlm. 7r-72 ditahq-
iq Dr. Abdulloh al-Khumais

AI-Jami' Li Ahkam al-Qur'an: rr/ rr5
Syarah Rigadhush Sholihin: 4/ 44

man:

@ {;-'bK''l;fi Ltj',ffiu,\ i' Y ....

a

8

9
10
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Imam Mar'i al-Karmi ,{E berkata: "Para ahli
tahqiq dari kalangan ulama telah menegaskan bah-
wa memenuhi janji hukumnya wajib sekalipun tidak
wajib dari sisi penegakan hukum. Artinya, orang
yang telah mengikat janji kepada seseorang kemu-
dian dia tidakbisa memenuhinya, maka tidakboleh
bagi seorang hakim untuk memaksa orang tersebut
agar memenuhi janjinya. Berhubung ingkar janji
termasuk kedustaan, tidak boleh ingkar janji tanpa
ada pengecualian. Alloh berfirman:

..7r
Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentgng
sesuatu: 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan
ini besok pagi', kecuali dengan menyebut: InsAa
AIIoh'. (QS. al-Kahfi [r8]: 2J-24)|'13

Imam as-Sakhowi,+i5 menyebutkan bahwa Imam
as-Subki berkata: "Pendapat para ulama Syaf iyyah
yang mengatakan bahwa menepati janji tidak wa-
jib adalah perlu ditinjau ulang, karena yang zhohir
dari ayat-ayat dan hadits berkonsekuensi wajibnya
memenuhi janji, dan menyelisihi janji adalah dusta,
dan dusta adalah akhlaknya orang munafik."la

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan
bahwa ingkar janji paling minimal hukumnya
adalah sangat dibenci. Pendapat yang mengatakan
haramrs ingkar janji dan wajib menepati janji bagi
yang mampu adalah pendapat yang kuat. Maka se-
layaknya seorang muslim berusaha menepati janji
yang ia buat sesuai kemampuannya, jangan malah
punya niatan untuk ingkar janji yang bisa meng-
hilangkan wibawanya di mata masyarakat sehingga
dia tidak dapat dipercaya dalam ucapan dan janji.
(Lihat Zhohiroh at-Tahatuun BiI Maua'id kar. Dr.
Muhammad Musa Syarif hlm. z6)

lndahnya Kisah Mereka
Berikut ini adalah kisah-kisah yang sarat dengan

pelajaran tentang menepati janji. Karena di dalam
kisah terdapat hiburan dan ibroh bagi orang yang
mau merenunginya.

1. Mu'awiyyah dan NegeriRomawi

Sulaim bin Amir berkata: Alkisah, Mu'awiyyah
,$: dan Negeri Romawi saling mengikat perjanjian.
Suatu hari, Mu'awiyyah pergi menuju Romawi de-
ngan maksud apabila perjanjiannya telah lewat
maka Mu'awiyyah akan langsung menyerang me-
reka. Tiba-tiba ada seseorang datang dengan meng-
endarai kuda sambil berkata: "Allohu Akbar... Allohu

Akbar..., penuhi janji, jangan dikhianati! Mereka
melihat ternyata orang itu adalah Amr bin Abasah
41p,. Mu'awiyyah lalu memanggil dan menanyainya.
Dia (1\mr bin Abasah) menjaruab: "Aku mendengar
Rosululloh ffi bersabda: 'Barang siapa antara diri-
nya dan sebuah kaum ada perjanjian, maka jangan
menarik'janjinya dan jangan melepasnya hingga
wakturtya telah habis atau semuanya sepakat un-
tuk mengakhiri perjanjian."' Aildhlrnya, Mu'awiyyah
mengurungkan niatnya dan kernbali pulang. (HR.
at-Tirmidzi: r58o, Abir Dawud: 2759, Ahmad:4/ttg.
'Dishohihkan al-Albani dalam Shohih Abu Dawud:
2464)

2. Rela anaknya disembelih demi menjaga janji

Yang paling menakjubkan dalam kisah menepati
janji adalah kisah Samuel bin A diya. Singkat cerita,
bahwa Imro'ul Qois al-Kindi ketika hendak pergi
kepada (menemui) Kaisar Romawi dia menitipkan
kepada Samuel perlengkapan senjata, baju besi dan
barang-barang yang sangat banyak, sehingga ter-
kumpul harta yang sangat banyak pada dirinya. Tat-
kala Imro'ul Qois meninggal, Raja Kindah meminta
kepada Samuel agar menyerahkan seluruh senjata,
baju besi, dan barang-barang yang dahulu dititip,
kan oleh Imro'ul Qois kepadanya. Samuel berkata
dengan tegas: "Saya tidak akan menyerahkannya
kecuali kepada yang berhak." Tidak ada satu pun
dari titipan tersebut yang diberikan. Samuel dian-
cam tetapi tetap tegar untuk tidak memberikannya.
Malah dia berkata: "Aku tidak akan mengkhianati
amanat yang ada padaku dan aku tidak akan menin-
ggalkan kewajiban untuk menunaikan janji dengan
benar." Maka Raja Kindah mengirim bala tentaran-
ya untuk menangkap Samuel. Samuel berlindung
dalam sebuah benteng dan Raja serta bala tentaran-
ya mengepung dari luar. Tragis, ternyata anak Sam-
uel masih di luar benteng!! Raja itu pun menangkap
anak Samuel dan menjadikannya sandera untuk
memenuhi tuntutannya. Raja itu berkata: "sesung-
guhnya anakmu sudah kutangkap. Dia bersamaku
sekarang. Apabila engkau menyerahkan baju-baju
besi dan persenjataan milik Imro'ul Qois yang ada
padamu, aku akan lepas anak ini. Tapi bila engkau
tetap nekad tidak menyerahkannya, anak ini akan
aku sembelih di hadapanmu!! Pilihlah sesukamu."
Samuel berkata: "Aku tidak ingin mengubur tang-
gung jawabku dan membatalkan janjiku, berbuatlah
sesukamu!!" Raja itu akhirnya menyembelih anak

o)>,sjlij,1irlS'{s
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4 Ikhlash al-Widadhlm. 3o
t4 lltimos as-Sa'tif hlm:'61

15 Bahkan Imam Ibnu Hajar al-Haitami telah berlebihan dengan me-
masukkannya sebagai dosa besar! ! (Lrhat az-Zatugir: {Zdg

altijl ;.;Jl 1 )!l
Edisi 9 tahun ke<lelapan i Robi'uts Tsani 143A l&pti1 fit1



T{I{t|l.[TlJ]r IrIIJ . ! ''''':I.I ia i : : 1 1 t : : I I li ) I t i il l tt I lltl I ltt il

tak berdosa itu dan Samuel sendiri menyaksikan-
nya!! Kemudian tatkala raja dan pasukannya mu-
lai merasa putus asa dan capek dalam mengepung
benteng Samuel, mereka kembali pulang dalam ke-
adaan tangan kosong tak membawa hasil. Samuel
hanya bisa mencari pahala atas musibah penyembe-
lihan anaknya dan bersabar demi menjaga amanat
dan janji yang dititipkan padanya. Pada akhir kisah,
ketika para ahli waris Imro'ul Qois datang men-
emuinya, Samuel menyerahkan seluruh titipan sen-
jata, baju besi, dan barang-barang yang lain kepada
mereka.16

3. Setia menunggu janji

Ibnu Abdi Robbihi berkata: "Suatu hari, aku per-
nah berjanji kepada Muhammad bin Sirin untqk
membeli hewan sembelihan darinya tetapi ternyata
aku lupa karena kesibukan. Aku pun tetap mene-
muinya ketika pagi sudah lewat tengah hari, ternya-
ta Muhammad bin Sirin tetap menunggu kedatan-
ganku. Aku mengucapkan salam kepadanya seraya
aku katakan bahwa tadi aku disibukkan oleh sebuah
uru$an, dan teman-temanku malah mengatakan
bahwa Muhammad bin Sirin tidaklah menunggu
kecuali satu jam lantas pergi! ! Muhammad bin Sirin
akhirnya berkata: 'Andaikan engkau tidak datang
melainkan saat matahari telah terbenam, aku tidak
akan beranjak dari tempat duduk-ku ini kecuali un-
tuk sholat atau kebutuhan yang tidak bisa ditinggal-
kan!!"r7

4. Sedih ketika janji tak terpenuhi

Ada seseorang yang meminta kebutuhan kepada
Abu Amr bin AIa, maka Abu Amr menjanjikannya.
Kemudian karena suatu halangan, Abu Amr tidak
bisa memenuhinya. Orang tadi akhirnya menemui
Abu Amr setelahnya, lalu berkata padanya; Wa
hai Abu Amr, engkau berjanji padaku, lantas eng-
kau tidak memenuhinya! Abu Amr berkata: "Siapa
yang lebih berhak bersedih?" Orang tadi menjawab:
"Saya." Abu Amr malah membantah: "Bahkan aku
yang lebih berhak bersedih!!" Orang tadi bertanya:
"Bagaimana bisa begitu, semoga Alloh memberi ke-
baikan kepadamu!" Abu Amr menjawab: "Karena
aku menjanjikan kepadamu dan engkau kembali
dalam keadaan senang sedangkan aku kembali pu-
lang dalam keadaan memikirkan bagaimana me-
menuhinya, engkau melalui malammu dalam ke-
adaan senang dan gembira, adapun aku, malamku
berlalu dengan berpikir dan penuh gelisah, kemu-
dian terjadilah takdir yang tak bisa ditolak, engkau
menemuiku dengan senang gembira, dan aku men-
emuimu dalam keadaan malu!!"r8

5. Takut apabila berjanji

Abu Awanah berkata: "Roqobah menjanjikan
kepada kami akan'menceritakan sebuah hadits,
kemudidn dia berkata: 'Tidak ada janji antara aku
dan kamu, khawatir kita berdosa karena meninggal-
kannya.'Ternyata pada hari H-nya, dia mendahului
kami."le

'Syu'bah 
berkata: "Aku tidak pernah mengikat

janji sama sekali dengan Ayyub kecuali dia berkata
lSdaku ketika akan berpisah: 'Tidak ada janji antara
aku dengan kamu.'Tatkala aku datang, ternyata dia
telah mendahuluiku. "2o

Mutiara Para Salaf Dalam Janji
r. Aun bin Nu'man berka ta: "P ada zaman jahiliah

yang paling bodoh, matinya seseorang karena
kehausan adalah lebih baik baginya daripada
ingkar janji."2l

z. Sulaiman bin Dawud berkata kepada anaknya:
"Wahai anakku, apabila engkauberjanji, maka
janganlah engkau mengingkarinya, karena hal
itu dapat mengubah rasa cinta menjadi ben-
ci."22

3. Abdulloh bin Ahmad bin Hanbal berkata:
"Telah menceritakan kepadaku Harun bin
Sufran al-Mustamli, dia berkata: Aku pernah
bertanya kepada bapakmu Ahmad bin Hanbal:
'Bagaimana engkau bisa mengetahui seorang
itu termasuk pendusta?' Dia menjawab: 'De-
ngan janji mereka."'23

4. Dahulu para salaf sebisa mungkin berusaha
untuk menghindar dari janji karena takut ti-
dak bisa memenuhinya. Muhammad bin Idris
al-Hanzholi berkata kepada Qobishoh: "Kamu
berjanji padaku?" Qobishoh menjawab: "Bu-
kankah kamu bila bertemu denganku, engkau
melihat dan bisa menemuiku? (Cukuplah be-
gitu, tidak usah janjian, Pen)."2a

AIIohuA'lam

Al-Mustathrofhlm. zrz
Ash-Shomt hlm. 4Sg, Iltimas as-Sa'dihlm. 7o-7t
Al-Muntaqo Min Makarim al-Akhlak hlm. 54, Zhohiroh at-
Tahau.tunkar. Dr. MuhammadMusa Syarif hlm.37
ash-Shomt kar. Ibnu Abi Dunya hlm. 463, Min Akhbar as-Salaf
kar. Zakaria bin Ghulam al-Bakistani hlm. z9z

ash-Shomf hlm. 462, MinAhkbar as-Salafhlm. zgz

Adab al-Imla ual Istimla kar. Sam'ani hlm. 4r, Tajrid Shohabah
kar. adz-Dzahabihlm. 4zg, Ma'alim Fi Thoriq Tholab al-Ilmikar.
Abdul Aziz Sadhan hlm. 163

Adabul Imlahlm. 4t, Ma'alim Fi Thoriq Tholab aI-IImi hlm. 163

Ma'alim Fi Thoriq Tholab aI-IImi hlm. 164

Adabul Imlahlm. 42, Ma'alim Fi Thoriq Tholab aI-IImi hlm. 164
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Kegiatan Militer 
t" 

-.,' 1"""'."''""' perarg jika me-reka menolak dakwah, n"^^ A

Rosuruuoh € hidup di Madinah daram keadaan ilitffit"H}tff,:?#ffilffiiii#ti::1;3*: 
4

aman di bawah lindungan Alloh lewat o:Tl:liT M,o"d; periode Madinah memiliki cara yang baru
kaum Anshor dan kekuatan kaum Muhajirin yang -:1-:-;-:., ., r r r r r. r.
makin rama makin bertambah. Kaum **lffi yakniapabiladakr'rrahbeliaudillakkahdengancara
,.r r .r.r. r r !^_ r^__^_ r_^r___^_^^-_ _____!r_r_ KeteranganoanKeKuatannuJJanmaKaseKarangolt-
telah memiliki kekuatan dengan kekuasaan mutlak - , -l--?

berada di tangan Rosululloh M. Di M"di;"ll;;; ambah dengan kekuatan pedang'

ada kabilah-kabilah Yahudi dan orang-orang musy-
rik tetapi jumlah mereka sedikit dan tidak memiliki lzin untuk Perang
kekuatan untuk memerangi kaum muslimin' 

Dalam priode Makkah dakwah Islam ibarat
Keadaan tersebut membuat kaum kafir Quraisy tanaman yang baru tumbuh yang sangat membu-

makin seram terhadao Rosululloh a5! dan Dara sa- r rrunKan arr oan pupuK serta pemellnaraan yang DarK
habatnya *#-. Sebab itu, mereka menempuh lalan ^-:-;-- . .

,-', ,-t-t - Ibaru dalam upaya untuk memusnahkan dakwah :::- -::
Istam dan kaum muslimin dengan cara ;il;;: ::TlTh"mbusananginvangkerasdansinarma-
sut tokoh-tokoh yahudi dan musyrikin di il;in.ah :1l1f"g sangat panas' karena itu Alloh belum

r - -- - :r-: mensvari'atkan jihad.
agar memDuKa Jalan Da$ Quralsy. uengan oemrKl-
an kaum muslimin menjadi sasaran utama seluruh Ketika syarat-syarat jihad telah terpenuhi yaitu
musuh dari berbagai golongan kufur (Quraisy, Ya- kekuatan iman, kekuatan jama'ah dan persenjataan

hudi, musyrikin penyembah berhala, munafiqin sertaadanyanegerilslamberkatdakwahtauhiddan
Madinah, orang-orang kafir bangsa Arab, Romawi bukan berkat dari dalaarah politik dan kekuasaan
Nasrani,danPersiMajusi).Inilah ahzab(golongan- maka Alloh menurunkan ayat yang mengizinkan
golongan kafir-yang disebutkan oleh Alloh dalam kepada kaum muslimin terzalimi untuk memerangi
al-Qur'an-yang bersepakat memerangi Rosulgl[oh orang-orang kafir yang zalim.
ffi). Hikmah ilahiyyah dengan amannya kaum mus- Ibnu Jarir ath-Thobari meriwayatkan dari Ibnu
limin dan makin bertambah dan kuat jama'ah me- Abbas *d1, berkata: ,.Tatkala RosuluUoh ffi diusir
reka dan dengan kekuatan utama yaitu iman yang dari Makkah, maka Abu Bakar 4g; berkata: .Mereka

*1f1'**"1"iiffr"ffi,T:TlftXf,l,r:"#ffi:fi :d* *Ts"'1 
""u1,1e.er.1 

r"i""r1"ni *,"*","i
r r rrarnr rolr un. Junggun mereKa aKan Dlnasa. -wraKa

dan Rosululloh ffi. Mereka meluangkan apa saia ;;; _'
yang mereka sanggupi untuk Nabiyurrorr g. iut"r"ku Allon menurunKan ayat:

mendahulukan kecintaan kepada beliau daripada

ili:;XT5#*i}?#lful'#r,?,llllll'*'l# L+^\L1\4#u,6j'swaill"i
erangi orang-orang kafir hingga perintah wajib me- z3= - z4
merangi mereka baik mereka memulai perang atau @f +n?F
kaum muslimin sendiri mendatangi mereka untuk
a:,gl a:Jl 1 )r.Jl
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;"$; t;#::;'x:r"#yi,"x;','"^?;_:n::ff # $wtK";LK us -,#n *,s s ...,
telah dianiaya. Dan sesungguhnya AIIoh benar- c -

benar Mahakuasa menolong mereka itu. (QS. al- fffi ....'IiK.v
LaluAbuBakarberkata:.Makaakumengetahui....banperangilahkaummusyrikinitusemuan-
bahwa akan terjadi perang"" ya sebagai^ino mereka pun tnemerongi Gu 

i

Imam Ahmad menambahkan dalam meriwayatkan semuanAa... (QS. at-Taubah tgl: S6) ..kisah ini bahwa Ibnu Abbas q$, berkata: "Inilah ayat Dengan demikian, Syari,at mengenai jihad me_ ';
pertama yang turun mengenai perang." (Shohih. mbrangi orang_orang kafir turun,""ara berangsur_
HR. at-Tirmidzi: 2535) angsufdalam empat tahap: i

Alloh dengan hikmahnya mensyari'atkan jihad .r. Tahap pertama bersabar tanpa perang pada
pada waktu yang amat layak karena sesungguhnya periode Makkah. Alloh tidak mensyari'atkan ji-
jumlahkaummuslimindiMakkahjauhlebihsedikit had di'Makkah. Bahkan Alloh melarang kaum
dibanding dengan kaum kuffar. Mereka mengusir muslimin menggunakan kekuatan dan pedang
Rosululloh ffi dan berambisi untuk membunuhbe- pada periode Makkah. Alloh berfirman:
liau,mengusirparasahabatkeHabasyahdanMa- -^ ,, - - I I / ,,
dinah. seandainya ketika itu para sahabat mengha- @ .... 6y5f f *;SQS"X\-$ ...
dapi orang-orang kafir dengan pedang maka mereka . \:'z
akan menumpas habis dakwah Islam semenjak "Tahanlah tanganmu (dari berperang) d.an
awal pertumbuhannya. Oleh karena itu, kaum mus- dirikanlah sholat...." (eS. an_Nis i IqI ZZ)limin dituntut untuk bersabar dalam menghadapi ^ r-:- .,_+..r, ^^^*;^, ..._^, ;-^'";^'
gangguan musuh dan agar bersungguh-r]""t*.ii{ 2' Izin untuk perang sesudah hijrah ke Madinah'

dalam men-tarbiyah (mendidik) diri-merekJ-de- 3. Perintah untuk memerangi orang-orang kafir
ngan iman yang kuat lewat ilmu, amal, d.an dakwah yang memulai perang'

kepada orang lain untuk memperbanyak pengikut 4. Perintah untuk memerangi semua orang kafir
dan kekuatan Islam. Maka tatkala kaum muslimin secara umum.
menetap di Madinah lalu Madinah telah menjadi Hadits-hadits Rosululloh ffi mengenai anjur-
negeri Islam dan sebagai markas perkumpulan an, keutamaan, dan pahala jihad fi sabilillah serta
kaum Muhajirin dari berbagai daerah, pada saat itu- celaan dan dosa bagi yang meninggalkannya sangati '

lah Alloh mensyari'atkan (membolehkan) jihad me- banyak, misalnya:
merangi musuh-musuh Alloh, nabi, aqidah, Islam,
dan kaum muslimin, bukan sekadar musuh kema- q/.)l )t q a+St aV:\'b)
nusiaan seperti hewan buas dan perampok yang ha-
nya berbahaya terhadap manusia dari segi jasad dan ..

harta saja. ' 'Sesungguhngapinru'pintusurgadibawahnaung-

Kata perang dalam ayat (eS. al-Hajj [zz]: gg) anpedang'" (HR' Muslim:t9oz)

di atas bukan sesuatu yang wajib melainkan seka-
dar izin (boleh) lerperang Uagi orang yang terza- Pasukan Perang

limi. Setelah itu, Alloh mewajibkan kaum muslimin Menurut petunjuk Alloh dalam ayat 39 Surat
untuk memerangi orang-orang kafir yang memulai al-Hajj di atas, kaum muslimin boleh memerangi
perang, yakni pada ayat: orang-orang kafir yang zalim, dalam hal ini adalali

/A\ 
"=,',,;t&'oi\^\,we.t*rts 

-1H'T'.:ilii?il'tr"];:.,'Ifuradi 
mu-\y "" t=:l** a)t?t ' ' - suh yang harus diperangi karena merekalah yang

Dan perangilah di ialan Auoh orang-orang aang 
berbuat zalim dengan memulai permusuhan dan

m*i, onsi kamu.... (e s. ar- B aqo#i,r, ;; )o 

u " o 
i"X',xilt Ji#*"f ffi ,TffiiT#l#-itl J:f,

-ry#*Ll'i.1rH,'Jm"J?'1i",*:T'"T:r#il:?#'fr ""ffi m:"lffiTl*:iT'J.xliff lmt
rangi maupun yang tidak, yakni pada ayat: kekuasaan atas kaum muslimin dan berhak untuk llffilEl
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memerangi mereka di Madinah lewat kerja sama
yang erat dengan orang-orang Yahudi, munafiqin,
dan musy'rikin Madinah maka kaum muslimin mem-
balas dengan memperlihatknn kepada mereka bah-
wa mereka telah memiliki kekuatan tidak lagi hina
seperti keadaan mereka di Makkah sebelum hijrah.
Kaum muslimin saat ini menunjukkan kekuatan-
nya kepada Quraisy bahwa mereka mampu untuk
menghancurkan kekuatan musuh dan menguasai
mereka secara politik dan ekonomi serta mengambil
kembali hak mereka yang dirampas oleh Quraisy di
Makkah ketika hijrah.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Rosu-
lulloh ffi untuk mervujudkan tujuan ini adalah me-
nyebarkan kekuatan kaum muslimin ke segala arah
(utara, selatan, barat, dan timur) untuk mengepung
kafilah dagang Quraisy. Rosululloh {S memilih dua
jalan untuk mervujudkan tujuan ini yaitu: (r) men-
girim utusan perang, dan (z) berusaha untuk me-
misahkan dan menghalangi Quraisy agar mereka ti-
dak sampai melakukan perjanjian damai dan perse-
kutuan dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah-
terutama kabilah-kabilah dan kampung-kampung
yang dilewati kafilah dagang Quraisy-yang secara
otomatis akan menjadi kekuatan barisan mereka
untuk memerangi kaum muslimin. Dengan siasat
ini Rosululloh ffi dapat berdamai dengan banyak
kabilah: Bani Dhomroh, Juhainah, Khuza'ah, Ghi-
far, dan Aslam. Utusan-utusan perang ini berhasil
menunaikan tugasnya dengan baik untuk membuat
goncang dan menggetarkan Quraisy beserta sekutu-
sekutunya, melemahkan kekuatan mental mereka,
dan dapat menekan kekuatan perniagaan mereka di
semua arah. Di samping itu, kaum muslimin mem-
peroleh rampasan perang berupa harta perbekalan
dan persenjataan dan juga berhasil memberi pela-
jaran kepada semua musuh bahwa kaum muslimin
memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengha-
dapi dan melawan musuh-musuhnya. Kaum musli-
min juga mendapat pengalaman yang banyak dalam
bidang militer, mengetahui kekuatan dan siasat'mu-
suh. Rosululloh ffi membentuk satuan-satuan mili-
ter yang dipimpin oleh seorang panglima lalu beliau
mengirimnya dengan tujuan untuk menghadang ka-
filah dagang Quraisy yang melintasi jalur Madinah
dalam perjalanannya ke Syam dan kadang-kadang
beliau sendiri yang berangkat memimpin pasukan
ini.
Pengiriman utusan pasukan perang ini dimaksud-
kan untuk:

ml I' U'"Jf, ilT:iilTIXTil:Iil},TI"THffiX"TX:
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z. Menekan Quraisy dengan menghadang kafilah
dagang mereka agar mereka merasa terancam
keselamatan perniagaan, harta, dan jiwanya oleh
kaum muslimin sehingga tidak ada pilihan bagi
mereka kecuali harus menyadari keangkuhan me-
reka lalu mau berdamai dengan kaum muslimin' 
dan membiarkan kaum musiimin leluasa dalam
mengamalkan dan menyebarkan dakr,rrah Islam
ke berbagai penjuru. Atau, kalau tidak, Quraisy
bisa memilih urrtuk berperang yang berakibat

' kebinasaan bagi mereka karena: (r) makin ter-
dncamnya lalu lintas perdagangan Quraisy yang
menjadi sumber utama penghidupan mereka,
dan (z) Quraisy pasti akan mengalami kekalahan
di hadapan kaum muslimin sesuai dengan janji
Alloh dalam kitab-Nya tentang pertolongan-Nya
dan kemenangan bagi kaum muslimin-wali-wali
Alloh-dan kehancuran bagi musuh-musuh-Nya.

3. Mengadakan ikatan perjanjian damai dengan
kabilah-kabilah selain Quraisy dan tidak boleh
saling memerangi.

4. Menyampaikan risalah Alloh dan menyebarkan
dakwah Islam secara perkataan maupun per-
buatan.

Utusan perang yang pertama kali dikirim Rosu-
lulloh ffi adalah pasukan yang dipimpin oleh pa-
man beliau, Hamzah bin Abdul Muththolib ,;$:,

dengan kekuatan 3o mujahidin dari kaum Muhaji-
rin. Pasukan ini terus berjalan hingga mereka tiba
di pantai Laut Merah (sebelah barat Madinah), di
sana mereka menemui dan menghadang kafilah
dagang Quraisy yang sedang dalam perjalanan pu-
lang dari Syam. Kafilah dagang yang dipimpin Abu
Jahal itu berkekuatan 3oo orang. Kedua pasukan
saling berhadapan dan hampir terjadi perang. Akan
tetapi, mereka didamaikan oleh Mijdiybin Amru al-
Juhani karena dia sekutu bagi kedua belah pihak.
Kedua kubu itu pun mundur dan bubar. Peristiwa
ini terjadi pada bulan Romadhon, sekitar 17 bulan
dari hijrah Rosululloh ffi. Bendera perang pertama
dalam Islam dikibarkan oleh Rosululloh ffi pada
utusan perang ini yang dibawa oleh Abu Mirtsad al-
Ghonawi.

Setelah itu, banyak utusan pasukan perang yang
susul-menyusul satu persatu dikirim oleh Rosu-
lulloh ffi. Utusan-utusan perang sebelum Perang
Badar ini hanya diikuti oleh kaum Muhajirin tanpa
Anshor. Demikian itu karena sesuai dengan bai'at
Anshor kepada Rosululloh ffi bahwa mereka me-
lindungi beliau di negeri mereka dan belum dituntut
untuk keluar perang bersama beliau di luar Madi-
nah. []
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ya dengan membawa kebenaran.
Biara dan kuil ternrasuk bagian dari perjalanan agama Nasrani.

Bangunan ini sekarang digunakan penganui ajaran Nasrani untuk men-
jauhkan diri khalayak, meninggalkaniegala kenikmatan dunia, tidak
beristri atau bersuami dan sebagainya. Namun bagaimanakah aqidah
orang-orang yang ada di dalamnya? Benarkah ini bagian dari ajaran
Taurat dan Injil? Semoga kisah berikut dapat memberi jawabannya. Wal-
lohu A'lam.

Alkisah
Imam an-Nasa'i meriwayatkan sebuah kisah

dari sahabat Ibnu Abbas ci#- bahwasanya beliau
mengatakan:

Setelah lsa bin Maryam j'u$ diangkat, para raja me-
ngubah-ubah Taurat dan lnjil. Namun demikian, masih
ada sebagian orang-orang yang beriman yang mem-
baca kitab Taurat (asli).

Lalu (orang-orang yang menyimpang) berkata kepada
raja-raja mereka itu: "Kami tidak menjumpai suatu ce-
laan yang lebih menghinakan daripada celaan mereka
(orang-orang yang beriman kepada Taurat) terhadap
kami, karena mereka selalu membaca ayat:

f:*kaiyJ-'rr*"{no
'or?G)i

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang
diturunkan Alloh, maka mereka itu adaloh orang-orang
yang kafir.'

Dengan ayat-ayat yang mereka baca tersebut mereka
menghina kami sebab perbuatan-perbuatan yang kami
lakukan. (Sebab-itu) panggillah mereka dan perintah-
kan kepada mereka untuk membaca (Taurat) seperti
yang kami baca dan mengimani sebagaimana yang
kami imanii'

Kemudian para raja memanggil mereka (orang-orang
yang beriman dengan Taurat) dan mengumpulkan
mereka serta mengancam akan membunuh mereka
semua, kecuali kalau mereka mau meninggalkan pem-
bacaan kitab Taurat dan lnjil serta beralih pada kitab
yang telah mereka ubah.

Lalu mereka (orang-orang yang beriman) berkata:'Apa
yang kalian inginkan dari hal itu? Biarkanlah kami (tetap
hidup, Red)."

Sebagian yang lain berkata:"Bangunkanlah untuk kami
sebuah menara yang tinggi dan biarkanlah kami ting-
gal menyendiri di sana, lalu berilah kami tangga yang
dapat membawa makanan dan minuman untuk kami,
dan kami tidak akan mengganggu urusan kalian j'

Sebagian yang lain berkata: "Biarkanlah kami berpe-
tualang di muka bumi ini. Kami akan makan dan mi-

Yang dimaksud dengan kerahiban (rohbaniyyah) ialah perilaku orang-or.rng untuk tidak beristri atau tidak bersuami dan mengu-
rung diri dalam biara.
Lihat QS. al-Ma'idah [5]:44.

",[8'l
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num seperti halnya makan dan mingmnya binatang
buas. Apabila kalian masih menjumpai kami berada di
kawasan kalian, bunuhlah kamii'

Sebagian lain mengatakan: "Bangunkan untuk kami
sebuah biara di tempat terpencil, yang (di tempat itu)
kami akan menggali sumur, menanam sayuran, dan
kamitidak akan ikut campur urusan kalian."

Maka setelah itu setiap kabilah (kelompok orang
beriman) memiliki keturunan dan kaum tersendiri. Dan

atas merekalah turun ayat Alloh tHi:

$tpl;q6 u\; _i'"1iQ\ii J 3 ..,.

.... Don mereka mengada-adakan rohbaniyyah (kerahib-

an) padahal Kamitidak mewajibkannya kepada niereka
tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya)
untuk mencari keridhoan Alloh, lalu mereka tidak meme-
Iih aranya den ga n pe mel i h a raan ya ng se me sti nya....t

Sehingga (setelah zaman berganti) manusia ber-
kata: "Kami akan (mencontoh cara) beribadah sebagai-
mana ibadahnya sifulan, dan kami akan mengembara
sebagaimana mengembaranya si fulan, dan kamijuga
akan membangun biara sebagaimana si fulani'Padahal
mereka ketika itu berada pada kesyirikan. Mereka tidak
mengetahui keimanan orang-orang terdahulu yang

mereka ikutitersebut.
Tatkala Alloh * mengutus nabi-Nya yang mulia

(Muhammad i[$) tidaklah tersisa darigolongan mereka
(orang-orang yang beriman kepada Taurat dan lnjil)
kecuali sedikit. Turunlah seorang laki-laki dari menara
tempat ibadahnya, dan datanglah seorang laki-laki dari
pengembaraannya, serta keluarlah pemilik biara dari
biaranya lalu mereka beriman dengan diutusnya Nabi
Muhammad i[$ dan membenarkan beliau. Maka Alloh
t!*iberfirman:

-lya\ht4:lt'i\r31i\ j^tt;',e ji$X

.... Dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan coha-
ya itu kamu dapot berjalan....

Dan mengikuti Nabi Muhammad ffi.

Hai orang-orang yang beriman (kepada para rosul), ber-

takwalah kepada Alloh dan berimanlah kepada Rosul-

Nya, niscaya Alloh memberikan rahmat-Nya kepadamu
dua bagian....t

Dua pahala disebabkan keimanan mereka kepada lsa

bin Maryam 1)$, kepada Taurat dan lnjil, dan keimanan
mereka kepada Muhammad ffi serta membenarkan
beliau.

....-*'3eu{"! ps,g
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4.

5.

6.

7.

....4+jiJ,,;./trjsl
(Komi terangkan yang demikian itu) supaya ohli kitab
mengetuhui....6

Dan akhirnya mereka dapat mencontoh kalian.

@ .,.. {i,F e7AP6:3** ""

-- Bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan ka-
runia Alloh (jika mereka tidak beriman kepada Muham-
mad)....2

Kisah di atas diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i
dalam Sunan-nya; 8123'I.., bercumber dari Sahabat
Ibnu Abbas 

'449, 
secara mauquf. Al-Albani berkata

tentang riwayat fui: "Shohihul isnad mriuquf." (Shohih

Sunan an-Nasa'i:3/438 no. 54L5).

lbroh
Alloh J€ mewakilkan penjagaan keotentikan

Taurat dan Injil pada ulama-ulama Bani Israil. Alloh
,€berfirman:

u\ jnkiu; :V\t s,t -# gi s ...,

fA) ....i,li&
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... oleh orflng-orang alim mereka dan pendeta-pendeta
mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara
kitab-kitab Alloh.... (QS. al-Ma'idah [5]: 44)

Namurl mereka mengubah Kitab AllohJ8 terse-
but karena mengikuti hawa nafsunya atau karena
menuruti kemauan penguasa/ dengan kerelaan
hati atau karena paksaan dan ancaman dari para
penguasa kufur, Namun Alloh ,J€ akan senantiasa
menjaga kesucian dan kemurnian al-Qur'an dari
perubahan, karena Alloh ,!€ telah berjanji bahwa
Dia-lah sendiri yang akan selalu menjaganya.

Alloh,€ berfirman:

@ i*+ri :i,iiy; 5 yi 6'yits$

QS. al-Hadid [57j:27
QS. al-Hadid [57]:28
Idem
QS. al-Hadid [57]:29
Idemm

clt3d,
a:.t:Jl 4:-Jl 1 .:.\Jl
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Sesungguhny a Kami-Iah yang menurunkfrn al.Qur! an,
dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
(QS. al-Hijr [15]:9)

Perubahan-perubahan tersebut terjadi pasca
diangkatnya Nabiyulloh Isa 2S. Kitab Taurat dan
Injil pada zaman Nabi Isa.?)W selamat dari perubah-
an-perubahan dan penyimpangan-penyimpangan.
Namun demikiary tidak semua nuskhoh (naskah)
Taurat dan Injil dapat dirusak dan diubah pada za-
man tersebut. Ada beberapa naskah yang berada di
tangan-tangan ulama-ulama dan pendeta-pendeta
mereka yang masih'asli seperti ketika pertama kali
diturunkan dan selamat dari perubahan. Sebagian
Bani Israil pun mengetahui beberapa kitab Taurat
dan Injil yang masih asli tersebut. Mereka memba-
canya dan berpaling dari kitab Taurat dan Injil yang
telah diubah

Sehingga isi kitab Taurat dan Injil asli yang di-
baca oleh orang-orang yang berpegang teguh pada
kebenaran menyinggung hati orang-orang yang
berpaling dari kebenaran. Kitab Taurat yang masih
mumi selalu mewajibkan mereka untuk berhukum
dengan apa yang telah diturunkan oleh Alloh ,€
dan'mengancam orang-orang yang enggan berhu-
kum dengan hukum Alloh ,€ dengan kekufuran
dan k6zalirnan. Dalam hal ini Alloh ,i8 berfirman:

(-
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Mereka memperinjatkan orang-orang yang ti-
dak berhukum dengan kitab Taurat yang murni de-
ngan kefasikan.

Alloh ,€ berfirman:

{ * sixfri 3';\ 6,W!; l,x p4
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Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan
parkara menurut.apa yang diturunkan Alloh di dalam-
nya. Barang siapa tidak memutusknn perkara menurut
apa yang diturun(an Alloh, Maka mereka itu adalah
orang-orang ynng fasik. (QS. al-Ma'idah [5]: a7)

Maka nash-nash semacam ini yang terdapat
dalam Taurat dan Injil yang asli sangat menyakitkan
hati orang-orang yang menyimpang dan mengubah
keotentikan kitab Taurat dan Injil karena mereka
merasa terancam dengan hukum kufur, zalim, darr
fasik. Terlebih lagi, amalan-amalan keseharian me-
reka menyimpang dari Taurat danJnjil.

Dengan dukungan para penguasa, mereka men-
gancam akan membunuh siapa saja yang memper-
tahankan keimanan dan menyelisihi keimanan para
penguasa dan orang-orang yang tersesat.

Menghadapi ancaman ini, orang-orang beriman
mengajukan usulan untuk dapat keluar dari ancam-
an tanpa harus meninggalkan kebenaran, Sebagian
memilih tinggdl di menara-menara atau biara-biara
yang berada di puncak-puncak gunung lalu makan
dan minum di sana tanpa harus berhubungan de-
ng€m manusia yang lain. Sebagiannya lagi memilih
hidup mengembara di muka bumi yang luas, se-
perti halnya binatangbuas yang tidak memiliki arah
hidup dan tempat tinggal lalu makan dan minum di
mana saja ia mendapatinya dari buah-buahan dan
binatang-binatang buruan. Sebagian lagi meminta
dibangunkan sebuah tempat yang sangat jauh dari
kehidupan masyarakat kemudian mereka hidup di
sana/ menggali sumur, menanam sayuran, dan tidak
ikut campur dengan urusan manusia yang lain.

Kaum Bani Israil (penguasa dan orang-orang
menyimpang) mengabulkannya. Inilah awal ter-
jadinya rohbaniyyah yang di buat-buat oleh orang-
orang Nasrani.

Setelah waktu berlalu, datanglah kurun setelah-
nya orang-orang yang jahil (tidak tahu) akan sebab
yang menjadikan para pendahulu mereka tinggal
di puncak-puncak gunun& melanglang buana di
bumi yang luas, dan menyendiri di tempat-tempat
terpencil.

ijt< 'rlti.-K;u\
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Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di
dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi),
yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang
Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Altoh
oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta me-
reka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-
kitab Alloh dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Kare-
na itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi)
takutlah kepada-Ku. Dan j anganlah knmu menukar ay at-
ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang
tidak memutuskan menurut apayang diturunkan Alloh,
maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. al-
Ma'idah [5]: aa\
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6rurrg-oru.rg jahil ini menyangka bahwa hal itu
adalah agama dan ajaran kebaikan, lalu mereka pun
taklid dan ikut-ikutan. Mereka lakukan hal tersebut
padahal mereka tetap dalam kesyirikan dan keku-
furan. Berbeda dengan pendahulu mereka yang
melakukan hal itu karena lari dari kekufuran serta
menyelamatkan aqidah dan agama mereka.

Tatkala Nabi Muhammad ffi diutus, tidaklah
tersisa dari orang-orang yang berusaha mengikuti
kebenaran para pendahulunya kecuali sedikit. Di
antara mereka adalah tiga orang yang bertemu de-
ngan Salman al-Farisi dan setelah itu datanglah se-
bagian yang lain dari biara-biara mereka dan dari
kuil-kuil mereka kepada Rosululloh ffi. Mereka
membenarkan risalah yang dibawa oleh Rosululloh

ffi. Maka Alloh,€ memberikan dua pahala kepada
mereka. Pahala karena mengikuti ajarannya Nabi
Isa i,Hp dan pahala karena mengikuti Rosululloh

ffi sebagai seorang. utusan yang terakhir. A{loh ,€
berfirman:

-4-*A\ht4:(ti\rzli\;tt;'o ji$U

Hai orang-orang ynng beriman (kepada para rosul), ber-
takwalah kepada Alloh dan berimanlah kepada Rosul-
Nya, niscaya Alloh memberikan rahmat-Nya kepadamu
dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang de-

ngan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengfim-
puni kamu. dan Alloh Maha Pengampun lagi Maha Pe-

nyayang. (Kami terangkan yang demikian itu) supaya
ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat se-

dikit pun akan karunia Alloh (jika mereka tidak beriman
kep ada Muhammad), dan bahwasany a karunia itu'frdfitah
di tangan Alloh. Dia berikan karunia itu kepada siapa
yang dikehendaki-Nya. dan Alloh mempunyai karunia
y ang besar. (QS. al-Hadid [57]: 29)

Mutiara Kisah
Beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari

kisah di atas adalah:

L. Sebab yang menjadikan kaum Nasrani menyen-
diri di dalam biara meninggalkan manusia ada-
lah karena suatu maksud yaitu lari untuk menye-

;rl.:Jl iiJl 1 )r.Jl
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lamatkan agama mereka dan menjaga aqidah
yang benar dan bukanlah maksud mereka untuk
memutus kehidupan dunia dan meninggalkan
kenikmatan hidup di dunia.

2. Pada asalnya tidak ada syari'atnya -baik dalam
agama Nasrani atau dalam agama Islam- untuk
mengurung diri atau mengembara tanpa ada tu-
juan yang jelas.

Rosululloh ffi bersabda:

"Pengembaraan umatku adalah dengan lihad fi sabi-
lillah." ^(HR. Abu Dawud: 217, Mu'jam al-IGbir:
71202)

Dan'diriwayatkan oleh Abu Nu'aim d,alam aI-
Ma'rifah bahwa Rosululloh ffi bersabda:

fir t:; "-i lu*ir A ^;r^' 9') ? ei 9'
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"Sesungguhnya tidaklah diwajibknn kepada kita roh-
b aniyy ah (ker ahib an), dan rohb aniyy ahny a umatku
hanyalah duduk di masjid menunggu sholat sertahaji
dan umroh." (Lihat al-Khosho'ishul Kubro: 213'J.6,

Syarhus Sunnah;LI364)

3. Besarnya kebencian para pengusung kebatilan
terhadap orang-orang yang berusaha memper-
tahankan kebenaran, dan betapa besar kezaliman
yang mereka lakukan ketika mereka dibantu oleh
para Penguasa.

4. Kelancangan Bani Israil mengubah kemumian
Taurat dan Injil padahal masih ada sebagian
orang-orang Nasrani yang berada pada agama
yang haq, bahkan sampai diutusnya Rosululloh

M,
5. Iahil (bodoh)nya orang-orang yang datang be-

,lakangan, mereka menyendiri tinggal di biara-bi-
ara atau kuil-kuil dengan memutus kenikmatan
dunio padahal mereka tidak mengetahui sebab
yang rnenjadikan orang-orang terdahulu-yang
mereka ikuti-tinggal menyendiri (mengasing-

o
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kan diri). Mereka menyangka
karena ingin meninggalkan
untuk dapat selalu
Robb-Nya. Wallohu A'Iam. I

tersebut
dunia
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Ada sebuah kisah yang cukup masyhur di negeri
Nusantara ini tentang peristiwa pada saat menjelang
Perang Salib. Ketika itu kekuatan kafir menyerang
negeri muslimin dengan segala kekuatan dan per-
alatan perangnya. Demi melihat kekuatan musuh ter-
sebut, sang raja muslim pada waktu itu,'Sholahud-
din al-Apubi, ingin mengobarkan semangat jihad
kaum muslimin. Maka beliau membuat peringatan
maulid nabi. Dan itu adalah peringatan maulid nabi
yang pertama kali di muka bumi.

Begitulah cerita yang berkembang sehingga
yang dikenal oleh muslimin bangsa ini, penggagas
perayaan untuk memperingati kelahiran Rosululloh
S ini adalah Imam Sholahuddin al-Ay1ubi. Akan
tetapi, benarkah cerita ini? Kalau tidak, lalu siapa
sebenarnya pencetus peringatan malam maulid
nabi? Dan bagaimana alur cerita yang sebenarnya?

Kedustaan Kisah lni
Anggapan bahwa Imam Sholahuddin al-Aylubi

adalah pencetus peringatan malam maulid nabi
adalah sebuah kedustaan yang sangat nyata. Tidak
ada dalam satu pun kitab sejarah terpercaya-yang
secara sangat gamblang dan rinci menceritakan ke-
hidupan'Imam Sholahuddin al-Ay'yubi-menyebut-
kan bahwa beliaulah yang pertama kali memperin-
gati malam maulid nabi.

Akan tetapi, para ulama ahli sejarah justru me-
nyebutkan kebalikannya, bahwa yang pertama kali
memperingati malam maulid nabi adalah para raja
dari Daulah Ubaidiyyah, sebuah negara (yang men-
ganut keyakinan) b athiniyy ah qoromithoh meski-
pun mereka menamakan dirinya sebagai Daulah
Fathimiyyah. Merekalah yang dikatakan oleh Imam
al-Ghozali: "Mereka adalah sebuah kaum yang tam-
paknya sebagai orang syi'ah rofidhoh padahal se- m

ob8,r
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benarnya mefeka adalah orang-orang kafir murni."
Hal ini dikatakan oleh al-Miqrizi dalam al-Khu-
thoth: r / zB o, al- Qolqosyandi dalam Shubhul A'sy a:

3/398, as-Sandubi dalam Tarikh Ihtifal BiI Maulid
hlm. 69, Muhammad Bukhoit al-Muthi'i dalamAh-
sanul Kalam hlm. 44, Ali Fikri dalam Muhadhorot
beliau hlm. 84, dan Ali Mahfuzh dalam al:Ibda'
hlm. rz6.

Imam Ahmad bin Ali al-Miqrizi berkata: "Para
kholifah Fathimiyyah mempunyai banyak perayaan
setiap tahunnya. Yaitu perayaan tahun baru, peray-
aan hari as).uro, perayaan maulid nabi, maulid Ali
binAbi Tholib, Maulid Hasan, Maulid Husain, mau-
lid Fathimah'az-Zahro', dan maulid kholifah. (Juga
ada) perayaan awal Rojab, awal Sya'ban, nishfu
Sya'ban, awal Romadhon, pertengahan Romadhon,
dan penutup Romadhon. ..." (al-Maua'izh: tl4go)

Kalau ada yang masih mempertanyakan: Bu-
kankah tidak hanya seorang ulama yang menyebut-
kan bahwa yang pertama kali membuat acara perin-
gatan maulid nabi ini adalah seorang raja yang adil
dan berilmu yaitu Raja Mudhoffar penguasa daerah
Irbil?
Kami jawab: Ini adalah sebuah pendapat yang
salah berdasarkan yang dinukil oleh para ulama
tadi. Sisi kesalahan lainnya adalah bahwa Imam
Abu Syamah dalam al-Ba'its 'AIa Inkaril Bida'
wal Hawadifs hlm. r3o menyebutkan bahwa raja
Mudhoffar melakukan itu karena mengikuti Umar
bin Muhammad al-Mula, orang yang pertama kali
melakukannya. Hal ini juga disebutkan oleh Sibt ib-
nul Jauzi dalam Mir'atuz Zaman: B/gro. Umar al-
Mula ini adalah salah seorang pembesar sufi, maka
tidaklah mustahil kalau Syaikh Umar al-Mula ini
mengambilnya dari orang-orang Llbaidiyyah.
Adapun klaim bahwa Raja Mudhoffar sebagai raja
yang adil, maka urusan ini kita serahkan kepada
Alloh akan kebenarannya. Namun, sebagian ahli
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sejarah yang sezaman dengannya menyebutkan hal
yang berbeda. Yaqut al-Hamawi dalam Mu'jamul
Buldan r/r38 berkata: "Sifat raja ini banyak kontra-
diktif, dia sering berbuat zalim, tidak memperhati-
kan rakyatnya, dan senang mengambil harta mereka
dengan cara yang tidak benar." (Lihat al-Maurid
Fi 'AmeIiI Maulid kar. al-Fakihani-tahqiq Syaikh
Ali-yang tercetak dalam Rosatl Fi Hukmil Ihtifal
Bil Maulid an-Nabatui: tl3)

Alhasil, peringatan maulid nabi pertama kali
dirayakan oleh para raja Ubaidiyyah di Mesir; Dan
mereka mulai menguasai Mesir pada tahun 362 H.
Lalu yang pertama kali merayakannya di Irak adalah
Umar Muhammad al-Mula pada abad keenam dan
kemudian diikuti oleh Raja Mudhoffar pada abad
ketujuh dengan penuh kemewahan.

Para sejarawan banyak menceritakan kejadian
itu, di antaranya al-Hafizh Ibnu Katsir dalam Br-
dayah wan Nihayah: rglrgT saat menyebutkan
biografi Raja Mudhoffar berkata: "Dia merayakan
maulid nabi pada bulan Robi'ul Awal dengan amat
mewah. As-Sibt berkata: "sebagian orang yang ha-
dir di sana menceritakan bawa dalam hidangan Raja
Mudhoffar disiapkan lima ribu daging panggang,
sepuluh ribu daging ayarl, seratus ribu gelas susu,
dan tiga puluh ribu piring makanan ringan...."
Imam Ibnu Katsir juga berkata: "Perayaan tersebut
dihadiri oleh tokoh-rokoh agama dan para tokoh
sufi. Sang raja pun menjamu mereka, bahkan bagi
orang sufi ada acara khusus, yaitu bernyanyi dimu-
lai waktu zhuhur hingga fajar, dan raja pun ikut ber-
joget bersama mereka."

Ibnu Kholikan dalam Wafayat A'yan 4f rr7-tt8
menceritakan: "Bila tiba awal bulan Shofar, mereka
menghiasi kubah-kubah dengan aneka hiasan yang
indah dan mewah. Pada setiap kubah ada sekumpu-
lan penyanyi, ahli menunggang kuda, dan pelawak.
Pada hari-hari itu manusia libur kerja karena ingin
bersenang-senang ditempat tersebut bersama para
penyanyi. Dan bila maulid kurang dua hari, raja
mengeluarkan unta, sapi, dan kambing yang tak ter-
hitung jumlahnya, dengan diiringi suara terompet
dan nyanyian sampai tiba di lapangan." Dan pada
malam maulid, raja mengadakan nyanyian setelah
sholat maghrib di benteng."

Setelah penjelasan di atas, maka bagaimana di-
katakan bahwa Imam Sholahuddin al-Ayyubi adalah
penggagas maulid nabi, padahal fakta sejarah me-
nyebutkan bahwa beliau adalah seorang raja yang

berupaya menghancurkan negara Ubaidiyyah: I

ll l t { ll T l D l ll ll U l TI',,',,,,,",,,,rrrrrrrrrrrrirrrrrrrrrrr*"rrri,

Siapakah Sholahuddin al-Ayyubi,
Beliau adalah Sultan Agung Sholahuddin Abul

Muzhoffar Yusuf bin Amir Najmuddin AySrb bin
Syadzi bin Marwan bin Ya'qub ad-Duwini. Beliau
lahir di Tikrit pada 532 H karena saat itu bapak be-
liau, Najmuddin, sedang menjadi gubernur daerah
Tiktrit.

Beliau belajar kepada para ulama zamannya se-
perti Abu Thohir as-Silafi, al-Faqih Ali bin Binti Abu
Sa'id, Abu Thohir bin Auf, dan lainnya.

Nuruddin Zanki (raja pada saat itu) memerin-'tah 
beliau untuk memimpin pasukan perang untuk

masuk Mesir yang saat itu dikuasai oleh Daulah
Llbaidiyyah sehingga beliau berhasil menghancur-
kan mereka dan menghapus negara mereka dari
Mesir.

Setelah Raja Nuruddin Zanki wafat, beliaulah
yang menggantikan kedudukannya. Sejak menjadi
raja beliau tidak lagi suka dengan kelezatan dunia.
Beliau adalah seorang yang punya semangat tinggi
dalam jihadTt sabilillah, tidak pernah didengar ada
orang yang semisal beliau.

Perang dahsyat yang sangat monumental dalam
kehidupan Sholahuddin al-Aynrbi adalah Perang
Salib melawan kekuatan kafir salibis. Beliau berha-
sil memporakporandakan kekuatan mereka, teru-
tama ketika perang di daerah Hithin.

Muwaffaq Abdul Lathif berkata: "Saya pernah
datang kepada Sholahuddin saat beliau berada di
Baitul Maqdis (Palestina, Red). Ternyata beliau
adalah seorang yang sangat dikagumi oleh semua
orang yang memandangnya, dicintai oleh siapa pun
baik orang dekat maupun jauh. Para panglima dan
prajuritnya sangat berlomba-lomba dalam beramal
kebaikan. Saat pertama kali aku hadir di majelisnya,
ternyata majelis beliau beliau penuh dengan para
ulama. Beliau banyak mendengarkan nasihat dari
mereka."

Adz-Dzahabi berkata: "Keutamaan Sholahuddin
sangat banyak, khususnya dalam masalah jihad. Be-
liau pun seorang yang sangat dermawan dalam hal
memberikan harta benda kepada para pasukan per-
angnya. Beliau mempunyai kecerdasan dan kecer-
matan dalam berpikir, serta tekad yang kuat."

Sholahuddin al-Ayyubi wafat di Damaskus
setelah subuh pada hari Rabu z7 Shofar 589 H. Masa
pemerintahan beliau adalah zo tahun lebih. []

m
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' Untuk lebih lengkapnya tentang sejarah peringatan maulid nabi dan hukum memperingatinya, silakan dilihat risalah akhuna al-
Ustadz Abu Ubaidah "Polemik Perayaan Maulid Nabi"2 Disarikan dari Siynr A'lntnirt Nultnln':15/434 no. 5301.
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Oleh ustalz ebu Anisah bin Luqman al-Atsari ,ilW

Wanita Tidak Boleh Jadi Pemimpin I

Para ulama telah sepakat bahwa wanita tidak
boleh jadi pemimpin' karena jenis kelamin laki-laki
adalah syarat untuk memegang jabatan ini.' Dalil
tentang masalah ini adalah hadits Abu Bakroh.;l$,
bahwasanya beliau berkata: "Sungguh Alloh telah
memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat
yang aku dengar dari Rosululloh ffi pada Peiang
Iamal, setelah hampir saja aku ikut bergabung de-
ngan pasukan Jamal. Ketika Rosululloh ffi mende-
ngar berita bahwa bangsa Persia menyerahkan tam- '

puk kepemimpinan kepada putri Raja Kisro, beliau
bersabda:

'Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan
urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita,"
(HR. al-Bukhofi:4425)
Hal itu dikarenakan pemimpin, presiden, raja, atau
apa pun namanya mesti akan berinteraksi dengan
kaum laki-laki, bermusyawarah ,dengan mereka
dalam beberapa perkara, bercampur baur dengan
mereka, yang semua ini terlarangbagi kaum wanita.
Wanita sifatnya kurang akal secara asal, sampai ti-
dak bisa menikahkan dirinya sendiri (harus dengan
wali, Red), maka jangan kepemimpinan diberikan
kepadanya.

Imam al-Baghowi'r,!i5 berkata: "Para ulama telah
sepakat bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin
karena seorang pemimpin butuh untuk keluar se-
perti ketika akan mengkomandoi jihad mengurusi
urusan kaum muslimin, sedangkan wanita adalah
aurat, tidak boleh keluar. Dan wanita sendiri lemah

I'Vanita Masuk
Parlemen?

iirt eritir?, U:i

dglam mengurusi segaia I
wanita itu akalriya kurang
an adalah kekuasaan yang sempuma, maka
tidak pantas.dipegang laki-laki yang
sempuma." (Syarhus Sunnah: 10177)3

Majglis Syuro Dalam Pandangan lslam
Syuro atau musyawarah secara bahasa terambil

dari kalimat$; - 3jk" - jV yainapabila sebuah
perkara dipaparkan kepada orang-orang terbaik
hingga diketahui maksudnya . (Ahlem al-Qur' an kar.
Ibnul Arabit 4166, Mishbah al-Munir kar. al-Fuyumi
hlm.125)

Secara istilah, musyawarah adalah tukar pikir-
an dan pendapat dalam suafu perkara dan urusan
tertentu untuk kemudian digodok oleh orang-orang
pilihan dan cerdas untuk mencapai hasil yangbenar,
dan keputusan yang tepat sesuai dengan aturan al-
Qur'an dan asl5unnah. (asy-Syuro Fil Islam hlm. 11)

Adapun dewan syuro/ mereka adalah ahlulhalli
wal aqdi!. Dewan ini terdiri atas para ulama, ahli ii-.
tihad, para pakar, atau pimpinan manusia. Mereka
adalah orang-orang yang akan menentukan dan
memilih pemimpin tertinggr, yang mana daulat dan
bai'at mereka kepada pemimpin yang terpilih mewa-
jibkan seluruh umat untuk taat dan patuh kepada
pemimpin ini. (Lihat al-Ahkam as-Sulthoniyyah kan
al-Mawardi hlm. 35 - ta'liq Ktrolid Abdul Lathif al-
Alimi)

Hukum Wanita Jadi Anggota Parlemen
Terjirdi silang pendapat di kalangan ulama ten-

tang hukum wanita menjadi anggota dewan syuro
atau yang kini lebih dikenal dengan nama parlemen.

1

2

3

4

Hasyiyah Ihnu Abidin: 21280, al-Mughni:212509, Adhwaul Bayan: U26.
Ma'atsir al-lnafah Fi Ma'alim al-Khilafnh: U31-39, al-Qolqosyandi, sebagaimana dalam ta'liq (catatan kakt) Ahkam Sulthoniyyah kar.
al-Mawardi hlm.31.
Lihat pula tr:Iisarr aklruna al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi yang berjudul Polemik Presiden Wanita dalam Majalah AL IURQ0I{
Edisi 5 Th. Ke-3 1425 H.
Ahlul halli usal aqdi adalah semacam dewan yang menentukan undang-undang yang mengatur urusan kaum muslimi4 politik,
manajemery pembuatan undang-undang kehakiman, dan semisalnya. Semua hal tersebut suatu saat bisa direvisi lagi dan disusun
yang baru. (Lihat kitab Atulul Halli wal Aqdi, Shifutuhum wa Wazhoifuhum kar. Dr. Abdulloh bin Ibrahim ath-Thoriqi, Robithoh 'Alam
al-Islami, Majalah At FllRQ0N Edisi 7 Th. Ke-3 1425 H)
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Ada yang membolehkahs dan ada yang melarang.
Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah
pendapat yang mengatakan bahwa wanita tidak bo-
leh menjadi anggota parlemen6 dengan argumen-
tasi sebagai berikut:

Pertama: Alloh berfirman:

'p;,#"t S$4zWt &'t ;\'yJVJr X
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Kaum laki-Iaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita
karena Alloh telah melebihkan sebagian mereka (laki-
Iaki) atas sebagian y ang lain (rnanita), dan karena riereka
(laki-Iaki) telah menaftahkan sebagian dari harta mereka.

Sebab itu, wanita yang sholih ialah yang taaf, kepada

Alloh lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada....
(QS. an-Nisa'[4]:34)
Yaitu seorang lakilaki adalah pemimpin wanita,
laki-laki adalah pemimpin, ketu+ hakim dan pen-
didik kaum wanita bila mereka bengkok. Ibnu Ab-
bas u;ip, berkata: 'Yaitu laki-laki adalah pemimpin
wanita, (maka) hendaknya wanita taat kepadanya
dalam perkara yang ia perintahkan." (Tafsir lbnu
Katsir:21293)

Kedua: Alloh juga berfirman:

';{J9'qJ\ 
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Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah
kamu berhias dan bertingkah taku sepertj orang-orang ja-
hiliahyang dahulu.... (QS. al-Ahzab [33]:33)
Dalam ayat ini, Alloh memerintah segenap kaum
wanita untuk tinggal dan tetap di dalam rumah, ti-
dak boleh keluar kecuali karena kebutuhan.
Imam al-Juwaini berkata: "Para wanita hendaknya
tinggal di dalam rumah mereka, menyerahkan se-
genap urusan mereka kepada kaum laki-laki yang
merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Para
wanita tidak terbiasa untuk mengatasi berbagai ke-
adaan, janganlah mereka keluar dan tampil berde-
sakan dengan laki-laki. Para wanita akalnya kurang
dalam menetapkan perkara dan pendapat yang
dibutuhkan." (Ghiyatsul Umam hlm. 54 sebagai-

mana dalam at-Ta'amul al-Masyru' lil Mar'ah Ma'a
ar-Rojul al-Ajnabi kar. Nabilah binti Zaid al-Halibah
tr'lm.297)

Ketiga: Hadits Abu Bakroh ,ri$ bahwasanya Rosu-
lulloh ffi bersabda:

"Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan
urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita."

. (HR. al-Bukhori: 4425)
Imam asy-Syaukani berkata: "Di dalam hadits ini
terdapat dalil bahwa wanita bukan orang yang pan-
tas memimpin, tidak halal bagi sekelompok kaum
untuk menyerahkan kepemimpinan kepada wanit4
karena menjauhi perkara yang membawa tidak ba-
hagia adalah wajib." (Nailul Author:81304)
Imam ash-Shon'ani berkata: "Hadits ini menunjuk-
kan tidak bolehnya menyerahkan urusan kepada
wanita dalam perkara yang berhubungan dengan
hukum-hukum ur.num bagi kaum muslimin wa-
laupun pembuat syaii'at telah menetapkan bahwa
wanita adalah pemimpin di dalam rumah suami-
ny a." (Subulus Salam: I I 54)
Maka menjadikan wanita sebagai pemimpin, baik
sebagai pemimpin negara, menteri, anggota par-
lemen, atau di kantor-kantor yang mengurus urus-
an umat menyelisihi konteks nash hadits di atas.
(Lihat at-Ta' amul al-Masyru' hlm. 297)

Keempafi Rosululloh ffi bersabda:
"Wahai sekalian wanita, bersedekahlah dan perba-
nyaklah istighfar karena aku melihat bahwa kalian
penghuni neraka yang palingbanyak." Ada seorang
wanita yang bertanya: "Wahai Rosulullotr, apa se-
babnya wanita menjadi penghuni neraka yang pa-
ling banyak?" Nabi ffi menjawab: "Karena kalian
banyak melaknat dan mengingkari kebaikan sua-
mi. Dan tidaklah aku melihat kurangnya akal dan
agama kecuali dari kalian." Wanita tadi kembali
bertanya: "Wahai Rosulullotr, apa maksud kurang
akal dan agamNtya?" Nabi ffi menjawab:'Adapun
kurang akalny+ bukankah persaksian dua orang
wanita sebanding dengan seorang laki-laki, ini-
lah kekurangan akalnya. Dan wanita tidak sholat
dan berbuka puasa Romadhon tatkala haid, inilah
kekurangan agamanya." (HR. al-Bukhori: 298 dan
Muslim:132)
Rosululloh ffi menyifati wanita kurang akal dan
agamanya hingga dapdt memperdaya seorang laki-

i' {;t i;i rii?i' U:i
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5 Di antara mereka adalah Syaikh Muhammad Syaltut dalam kitabnyaHadyul Qur'anl't1m.292, Muhammad as-Siba'i dalam al-Mar'ah
Baina al-Fiqh wal Qonun hlm. 155, dan Syaikh Yusuf al-Qordhowi dalam Eatawa Mu'ashiroh: 2l382lll6 Inilah keputusan yang telah ditetapkan oleh Lajnah Fatwa Kibar Ulama Azhar dan sekelompok ahli ilmu dewasa im. (Huquq al-
Mar'ahkar. Dr. Nawwal binti Abdul Aziz al-Id hlm. 565)
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laki yang cerdas, sehingga karena te4perdaya, dia
berkata dan mengerjakan perbuatan yang tidak
pantas. Apabila seorang laki-laki yang cerdas saja
bisa terperdaya karena wanita, maka selainnya lebih
utama (lebih mudah untuk terperday+ Red). (Lihat
Fathul Bari:11484)

Tidak diragukan, orang yang mempunyai si-
fat semacam ini tidak pantas untuk duduk sebagai
anggota dewan syuro. Perkara ini sangat berbahaya
karena dewan syuro-lah yang akan memilih pe-
mimpin tertinggi. Apabila mereka telah mendarllat
pemimpin terpilitg wajib bagi umat untuk patuh
dan taat kepada pemimpin ini. Lalu apa jadinya
kalau untuk memilih seorang pemimpin ini diikuti
oleh orang-orang yang telah tersifati sebagai orang
yang kurang akal dan agamanya??!

Imam Ibnul Arabi berkata: "Ini adalah keadilin
dari Alloh. Dia merendahkan dan mengangkat de-
rajat siapa saja yang Dia kehendaki, (Dia) memuji
dan mencela. Jangan tanya tentang perbuatan-Nya,
bahkan mereka (makhluk)lah yang akan ditanya.
Alloh menciptakan para makhluk sesuai kedudu-'
kannya dan menempatkan mereka sesuai martabat
yang eloh tentukan. Dia telah menjelaskan dan
mengajarkannya kepada kit4 kita hanya beriman
dan pasrah menerima." (Ahkam al-Qur' an: 1, 1284)

Kelima: Rosululloh S bersabda dalam sebuah ha-
dits;

eriiVi: * tf ^strii;st3
"Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah sua-
minya dan anak-anaknya." (HR. al-Bukhori: 5200 dan
Muslim:1829)

Andaikan seorang wanita ikut-ikutan sibuk be-
kerja seperti laki-laki padahal dirinya akan menga-
lami haid, hamil, melahirkan" dan punya kewajiban
mendidik anak, sungguh wanita semacam ini telah
keluar dari tabiat aslinya. Dengan bergaul dan ber-
baur dengan laki-laki akan rusak dan hancurlah
aturan rumah tangga dan akan terlepaslah ikatan-
nya. (Lihat al-Harokat an-Nisa'iyyah kar. Muhammad
Atiyyah Khumais hlm. 55, at-Ta'amul al-Masyru'
hlm.301)

Keenam: Dalam hadits yang diriwayatkan oleh
Imam al-Bukhori dari Abu Huroiroh 4tp" bahwasa-
nya Rosululloh ffi bersabda:

"Apabila amanat telah disia-siakan maka tunggulah
hai kiamat." Ada yang bertanya: "Wahai Rosululloh,
b agaimana b entuk meny ia-ny iakan amanat ? " Rosululloh

ffi menjawab: " Apabila sebuah perkara sudah diserchkan
kepada yang bukan ahlinya." (HR. al-Bukhori: 61.31)
Hadits ini sangat jelas maknanya, bahwa wanita bu-
kan ahli unfuk mengurus urusan yang umum-di
antaranya menjadi anggota majelis syuro-, mereka
bukanlah ahli untuk mengurus politik karena sifat
kewanitaannya. Sebab itu, janganlah urusan majelis
syuro diserahkan kepada wanita padahal ada yang
lebih sempurnayaitu kaum lakilaki yang lebih tahu
masalah politik. (Lihat al-Mar'ah wa Huququha as-Si-
yasiyyah FiI Islam kar. Majid Abu Hujair hlm. 501)

Ketuiuh: Perjalanan generasi pertama dari kalang-
an salaf telah membuktikan bahwa wanita tidak bo-
leh ikut duduk dalam majelis syuro untuk memilih
pemimpin. Di antaranya contohnya adalah peris-
tiwa pemilihan Abu Bakar .,$: sepeninggal Rosu-
lulloh ;tS. Setelah Rosululloh wafat, kaum Anshor
berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk pemilihan
kholifah hingga terjadi perselisihan yang sangat
hebat. Setelah ihr, keluar keputusan untuk mene-
tapkan Abu Bakar ash-Shiddiq ,{!. sebagai kholi-
fah pengganti Rosululloh ffi. Beliau dibai'at dan
didaulat sebagai kholifah resmi secara umum di
masjid. Dalam kejadian ini, wanita tidak diikutser-
takan dalam pemilihan pemimpin saat di Saqifatr,
sebagaimana para wanita tidak diundang dan tidak
ikut serta puld"dalam bai'at di masjid yang bersifat
umum! ! (Lihat Tarikh ath-Thob ari 21234)

Kedelapan: Dalil secara akaf dewan syuro mem-
punyai kedudukan penting pada sebuah negeri,
anggotanya akan merumuskan masalah-masalah
penting atau masukan yang perlu dibahas. Mereka
dituntut untuk hadir di aula rapat, saling berdam-
pingary saling berdialog, dan berdiskusi satu sama
lain. Kadangkala sampai perlu melanjutkan rapat di
luar majelis dengan orang-orang tertentu, tentunya
ini menuntut untuk keluar rumah, bahkan sampai
keluar kota!! Profesi semacam ini, akan mengajak
wanita keluar menemui banyak manusia, saling
berkumpul dengan lawan jenis, safar seorang diri
tanpa mahram dan sebagainya dari perkara-perka-
ra yang tidak halal dikerjakan oleh seorang wanita
muslimah bagaimanapun keadaannyal! (at-Ta' amul
al-Masyru'hlm. 304)

Kesembilan: Maksud menjadi anggota parlemen
adalah agar para wanita punya peranan dalam urus-
an kaum muslimin. Memberikan sumbangsih yang
bermanfaat kepada umat. Akan tetapi, maksud
baik semacam ini tidak boleh menghalalkan wanita
untuk duduk di dewan majelis, karena kewajiban
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semacam ini sifatnya fardhu kifayah yang sudah
terwakili'dengan kaum lelaki. Apakah para wanita
akan meninggalkan kewajiban yang sifatnya fard-
hu 'ain berupa mengurus rumah tangga, mendidik
anak, dan melayani suami kemudian beralih pada
kewajiban yang fardhu kifayah??

Kesepuluh: Dalam sebuah kaidah yang telah mapan
disebutkan bahwa membendung kerusakan meru-
pakan langkah yang harus ditempuh dalam agama
ini. Lantas, apakah kita akan membiarkan wanita
muslimah rusak dengan seringnya mereka keluar

rumalr, meninggalkan kewajiban rumah tangga,
ikhtilsth (berbaur) dan kholwqt (berduaan) dengan
lawan jenis dan kemungkaran lainnya hanya karena
ingin meraih manfaat suara dan pendapat mereka
di majelis syuro yang belum jelas manfaatnya??

Jelaslafu berdasarkan argumen di atas, wanita
tidak.boleh duduk dan ikut serta dalam keanggota-
an dewan syuro atau parlemenT, apalagi sampai
menjadi seorang pemimpin yang tentu lebih jelas
lagi keharam anny a.. Allohu A' I am.

7 Untuk memperluas pembahasan ini silakan lilrat al-Mufashol Fi Ahkam al-Mar'ihkar. Dr. Abdul Karim Zaidan:41332-3g+, iiuquq of
Mar'ah Fi Dhou'i as-Sunnah an-Nabawiyyahkar.D1. Nawwal binti Abdul Aziz al.Id hlm. 551-574, at-Ta'amul al-Mayru' lil Mar'ah Ma'a

' ar-Rojul al-Ajnabi Fi Dhou'i as-sunnah kar. Nabjlah binttlaidal-Halibah hlm.29'1-909.

Sambungan dari halamanl 1

s u{ar p
"Anak zina menjadi orang jelek yang ketiga setelah laki-
Iaki dan perempuan yang berzina, apabila dia berbuat
seperti dua orang tuanya itu." (}{R. Ahmad, dishohi-
hkan al-Albani dalam Silsilah Shohihah: 21 771)

]asadnya dibakar di neraka

Rosululloh ffi pemah diperlihatkan di dalam mim-
pinnya, beliau berkata: "Lalu kami dibawa ke tem-
pat seperti tungku pembakar roti, dan terdengar
suara jeritan yang keras, lalu aku melihatnya tiba-
tiba ada kaum pria dan wanita yang telanjang, |rba-
tiba datanglah nyala api dari bawah yang memba-
karnya, ... lalu dikatakan kepadaku: 'Mereka itu
laki-laki dan perempuan yang berbuat zina."' (HR.
Ahmad, hadits shohilu lil:.at Shohih at-Targhib wat
Tarhib:1,1L40)

Tidak dikabulkan do'anya kecuali dia bertaubat
Rosululloh ffi bersabda:

{s:t ot;-*t
"Barang siapa yang menjumpai orang mengumpuli
binatang, maka bunuhlah pelakunya dan binatang itu
(sekaligus)." (HR. at-Tirmidzi: 51373 dishohihkan
oleh al-Albani, Ada' u Ma Waj aba: 1 I 135)

. Bahaya lain
Seperti penyakit kelamin dan anggota badan lain-
nya'[]

"Tidaklah orang Islam yangberdo'a melainkan Alloh &
mengabulkannya kecuali wanita pezina yang menjual

farj iny a. " (HR. ath-Thobroni: 6 I 332 dishohihkan al-

altjjl LJI 1 )Jl
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. Merusak martabat anak yang lahir hasil zina dan
pelakunya
Rosululloh {S bersabda:

O zzl
tu ol l^9

Albani dalam Silsilah Shohihah: 3 I 63)

Dicambuk seratus kali dan diasingkan selama
satu tahun (bagi pezina yang belum menikah)
atau dirajam sampai meninggal dunia (bagi
pezina yang sudah pernah menikah) Baca Surat
an-Nur l24l:2.

Orang yang berzina dengan istri ayahnya (ibu
tiri) dihukum dengan dibunuh dan diambil
hartanya

Royah ,;S; berkata: "Rosululloh ffi mengutusku
agar mencari laki-laki yang menzinai istri ayahnya,
aku disuruh membunuhnya dan mengambil har-
tanya." (HR. Abu Dawud: l2l32dishohihkan al-Al-
bani dalam al-Irwa'no. 2351)

Jika ada orang mengumpuli binatang maka
dia dan binatang itu dibunuh
Rosululloh ffi bersabda:

, 7t1,. t 7to-(. -. . i. .'-. t 71o.. . o .tltet) 6J#eu re |f eJ of:) ,:
e:*44\
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Munado adalah-isim ma'rifat yang terletak setelah
huruf nida' atau kata panggil.

Contoh:

e {ti: W ahei s e 0r an* laki -Eaki1

Munoda ada beberapa jenis, di antaranya m)nodo
nokiroh maksudah dan munada nakiroh ghoiru maksu-
dah.

Pengertian munoda nakiroh maksudah adalah pang-
gilan bersifat umum tapi sudah diketahui siapa orang
yang dipanggil, namun nama yang dipanggil tidak di-
ketahui.

Sedangkan munada nakiroh ghoiru maksudah adalah
panggilan bersifat umum, memanggil seseorang tetapi
belum diketahui siapa orang yang dipanggil.

Adapun macam-macam huruf nido' sudah dibahas
pada edisi 4 tahun ketujuh ketika kita mempelajaritan-
da-tanda isim.

Pada pelajaran ini kita akan membahas munada
nakiroh maksudah, karena dialah yang termasuk rsim

ma'rifot, sedangkan munada nakiroh ghoiru maksudah
tidak termas uk isi m ma'rifat.

Bersama: Ustadz Abu Hurnaid an-Nashr d!;;;
layanan Konsultasi Bahara Arab: 081 234723 86 I 081 330 331 765 r#J"ll ilnlJl tuqjt iil,,,l,',

B r m;en BA H ASA Anes

PELAJARAN

KE-T7
. Pada contqh kalimat di atas, kata ,Fj semuta
adalah isim nakiroh, tetapi menjadi isim ma'rifat karena
didahului huruf nida'.

Dinamakan munada nakiroh maksudah karena
panggilan bersifat umum, pemanggil belum menge-
tahui nama yang dipanggil walaupun sudah diketahui
orang itulah yang dia panggil.

Munada nakiroh maksudah( ,tr; ) tetap dalam ke-
adan nakiroh karena bersifat umum dan termasuk isim
ma'rifat karena sudah jelas penunjukkannya.

Untuk membedakan antara dua munada ini perha-
tikan dua contoh berikut.

r. Seandainya kita memanggil seseorang yang kita be-
lum mengetahui namanya sedangkan dia bersama
banyak orang, maka kita memanggil dengan meng-
gunakan panggilan nakiroh maksudah yaitu dengan
lafadz; C'r?i bt V (Wahai seorang laki-laki to-
longlah iaya.)

z. Jika kita minta tolong kepada siap saja yang mende-
ngar panggilan kita maka kita harus menggunak'an
panggilan nakiroh ghoiru maksudah dengan lafazh;

&';i Vt V (Wahai orang taki-laki, tolongtah
iaya!).

lnsya Alloh akan datang penjelasa11r yang lebih rinci
dalam pembahasan munada.

huruf nida

(yang dipanggil)

.,ru)

\

Alam adalah isim ma'rifatyang menunjukkan nama
sesuatu. Biasanya isim tersebut menunjukkan nama
orang atau nama tempat.

Contoh nama orang:

,5:j -i*S - ib - Jsril -\':.\-..J.'-J

(oiltoh dalam kalimat:
, o T-
t),tJl 'etutt JIS
Fatimah menyapu lantai

Kata yang bergaris atas adalah isim ma'rifat karena
'alam (nama seseorang).

(ontoh nama tempat:

8.'n. l
- J^>E-e h-igai-*:-

{ontoh dalnr* kalimat:

trrJ ; u'it9. '/

hA\ k
,, ^.

a;,n\ i"1 6r>
Zaid belajar bahasa Arab di kota Madinah. m

o\ist,L,tijl 4:J1 I )JJ!
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Kesimpulan: semua nama orang dan nama tempat
adalah isim ma'rifot.

Alam ada tiga bentuk: kunyah, laqob (gelar), dan
rsim (nama):

^. 
i2Sji (Ku nya h di baca: kun-ya h)

Kunyah adalah nama yang menggunakan kata +i ,U)

,.rif
c. f#, )l (Nama)

Adalah isim ma?ifatdari bab 'alamyang bukan ter-
masuk kunyah dan laqob).

$ ^,
contoh: Jj Qaid) #-t eainab)

l

Catatan: rata Sj kalau terletak di antara dua 'alam
(nama orang) maka huruf Alifnya dibuang.

rV'G tvr + e+
ta

'Abdulloh lbnu Abbastelah datang.

Tapi ka.lau tidak terletak di antara dua'alam maka
huruf Alifnya tidak dibuang.

eUE .,:l aAl elK
"Saya membaca kitab Alfiyyah lbnu Malik

atau li.
t

" 17. ,or 6

contoh: etv U! , ,llt
I

of1 ,o '-ri', llrJl .-;.e i*Jl elJ. t l)-/'J \

o. +Ai [aqob: setar)
Contoh:

^o . t,
'a-adl ,;tD\ L\r

Ustadz Amr mengajarkan fiqih kepada muridnya.

7. Muddhof ila Ma'rifat

,F* JI:-'\A\
(bersambung kepada isim ma'rifat)

lalah rsim nakiroh yang bersambung kepada isim
ma'rifat, biasanya kita mengenalnya dengan istilah
mudhof-mudhof ilaih. Tapi dalam pembahasan ini mu-
dhof ilaihnya berupa isim ma'rifat.

| -rralffi :RumahHindunI , 'll '' 
l

Mudhof ilaih Mudhof

Mudhof ilaih bisa berupa isim ma'rifatyang ada Alif
Lamnya, atau islm ma'rifat yang menunjukkan 'alam
(nama orang) atau bersambung kepada dhomir.

Misalnya adalah kalimat p (pena). Kata 'rV
adalah isim nakiroh, tapi bisa menjadi isim ma'rifatkalau
bersambung kepada isim ma'rifat,

Misalnya bersambung dengan tj, mat<a menjadi

*:: J (penanya Zaid). Kata p sekarang menjadi
ma'rifat, karena bersambung kepada isim ma'rifat.

Contoh isim nakiroh yang menjadi ma'rifat karena
bersambung kepada isim ma'rifat (mempunyai Alif
Lam):

Contoh isim nakiroh yang menjadi ma'rifat karena ber-
sambung kepada isim ma'rifat ('alam):

"' t ,1 L"7
A4-bl9 4;.r,)

Bonekanya Fothimoh.

Contoh isim nakiroh yang menjadi ma'rifat karena ber-
sambung kepada isim mo'rifat (dhomir)t

bV :)'ji
Bapakkamu mahir.

Kata yang bergaris atas adalah isim ma?ifat. Jika
tidak bersambung dengan isim ma'rifat maka isim ini
adalah isim nakiroh. Dan ini berlaku untuk semua isim
yang bersambung dengan isim ma'rifat.

Demikianlah akhir dari pembahasan kita, isim ditin-
jau dari ma'rifatnya. Sekadar muroja'ah, isim ma'rifat
ada tujuh macam. Tiga di antaranya kita bahas pada
pelajaran ini dan empat macam yang lain adalah:
r. Adanya Alif dan Lam, (pelajaran ke-r o)
z. Dhomir, (pelajaran ke-r r sampai dengan ke-r+)
3. lsim lsyaroh, (pelajaran ke-r s)
4. lsim Maushul, (pelajaran ke-r 6)

m
c)te)

,o'7
rrr"ll si\bi

Kacamatanya guru.

altil ,Jl 1 )ili
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PENTINGNYA PERHATIAN ORANG TUA

TERHADAP ANAK

Oleh: Abul Abbas Khosyi'ih al-Kusnani {+W

t:*i:i jth". nil', !'itr'o'altr)t*€-i't&AJ ^il 
U;ir tf

////
/ / o ,,o l o .. .li a, a 1 t
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Kaum muslimin yang dirahmati Alloh.€ ...

Di antara kewajiban kita kepada Alloh dF adalah
senantiasa bersyukur kepada-Nya. Bersyukur de-

ngan cara menggunakan nikmat itu sesuai perintah
Alloh UF. Janganlah kita menjadi hamba yang eng-

gan bersyukur kepada Alloh. Alloh S5 berfirman:

{@ 3Ksrdr1&Wy

Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima

kasih. (QS. Saba'[34]: 13)

Sholawat beriring salam, semoga selalu ter-
curahkan kepada nabi pembawa rohmat, yang telah
menyelamatkan manusia dari siksa neraka. Semoga

sholawat serta salam selalu tercurahkan kepadanya

ffi keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang
yang selalu mengikuti jejaknya sampai hari Kiamat.



Kaum muslimin yang dirahmati Alloh.g& ... Ir4arilah kita melihat kehidupan para Salafush
Bertakwalah kepada Alloh {k dari segala hal Sfoli}u yaifu gelerasi terbaik umat manusia. Kita

yang dapat menjerumuskan kita dan waJpadalah akan mendapati mereka sangat perhatian dalam
terhadap amanah yang dibebankan Alloh *F t"pu- mendidik anak-anak mereka. Mereka rela meng-
da kita. Ingatlah Alloh akan meminta pertanggun* habiskan aPa yang dimiliki untuk membekali anak-
jawaban setup amanah yang telah ta Uetantai."fit| anak mereka dengan bekal yang dapat menjadikan

!:mua pasti dibebani Alloh dengan suatu amanah. mereka selalu takut kepada Alloh l$i* dan selalu ber-
Nabi \4uhammad ffi bersabd.a: bakti.kepada olang tuanya. Mereka tidak ingin anak

mereka menjadi manusia yang bodoh dalam urusan
a ' o 'z rtolo - ">+,*) f OsF f$ j Llt iils 1 lui,utun mereka panutan hidup ketika keba-o 

nyaiuri orurrg-orang menjadikan "r"ir_"r;^;;;"Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai t6;;i p;;;"; hfi"p.-ili"rrr-sr't"xrr"J;i;f ;;;;-
pertanggung jawaban atas kepemimpinannya." (HR. rasi yang dijamin Alloh tH dan nabi-Nya akan ke-
Bukhori 5200) baikan apa yang mereka kerjakan. Ikutilah perjalan-

Orang tua akan ditanya tentang tarbiyahnya ke-
pada anak-anaknya. Sungguh, atangkah Uahagiqnya
orang tua yang telah bersusah payah menanimkan
pada anaknya suatu bekal yang ikan menjadikannya
taat kepada Alloh dan selalu berbakti kepada kedua 

.

orang tuanya. Dan sebaliknya, alangkah meruginya
orang tua yang mengabaikan pendidikan anaknya
sehingga menjadikannya jauh dari Alloh Ta'ala dan
selalu melanggar hukum-hukum-Nya.

Kaum muslimin yang dirahmati Alloh € ...

Di masa yang penuh fitr:rah ini, pada masa yang
jauh dari masa kenabian, banyak Jekali orang tui
menginginkan anak.anaknyaberhasil dalam kehidup-
an dunia. Bisa hidup mapan dan mampu bersaing
dengan orang-orang kaya yang berada di sekitamya.
Mereka tidak mau peduli apakah anak-anak *ereku
taat dan takut kepada Alloh atau tidak, mengerjakan
sholat ataukah tidak, bisa membaca al-Qur'an dan
memahami maknanya ataukah tidak. Ketahuilah wa-
hai para jama'atr, bahwasannya cara pandang yang
salah terhadap dunia semacam ini menyerupai poli
pandangnya orang kafir. Mereka adalah ora.,g-oiutlg
yang hanya mengejar kesenangan dunia iematal
Alloh Sa menyatakan:

Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan
mereka makan seperti makannya binatang. dan Jahannam
adalah tempat tinggal mereka. (QS. Muhammad, l47l:
72)

Kaum muslimin yang dirahmati Alloh,€ ...

an hidup mereka karena barangsiapa yang enggan
mengikuti jalan hidup mereka *itu i.ttrggnln ia i[an
celaka. Alloh Tahla menyatakan:

u ii:frx 6 ti ):),c J ;li ;i6r, y
-*-J,3J;ujrlufi,ye&s

{@Wtiq'4,
Dan barangsiapa yang menentang rosul sesudah jetas ke-
benaran baginya, dan mengikuti jatan yang bukan jalan
orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leliasa terhadap
kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan
ia ke dalam lahannam, dan lahannam itu seburuk-buruk
tempat kembali. (QS. an-Nisa' [4]: 115)

Kaum muslimin yang dirahmati Alloh,J# ...

Kebanyakan kaum muslimin sekarang ini sudah
terjangkiti penyakit yang dapat melemahkan barisan
mereka. Kecintaan terhadap dunia sudah menjadi
prioritas utama.

Perhatikanlah kisah Nabi Ya'qub rl$:, beliau
sangat khawatir terhadap perbuatan anak-anaknya
setelah kepergian beliau.-Ailoh Ta'ala mengisahkan-
nya dalam al-Qur'an:

{
tt L4tlj"4fi: tyi'*t, "# t\ y

)-1LJ6

frt''dL :

46v"+4'u.'a:I*,,r1
'-*(31 Sslvl;

- -J.r. 9- .
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(QS. al-Baqoroh [2]: 133)

Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-

tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-aniknya: " Apa
yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab:
"Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek mo-

yangmu, lbrohii, lsmail dqn Ishaq, Qaitu) Altoh yaig
Mnhs Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."

KHOTBAH KEDUA
Kaum muslimin yang dirahmati Alloh "€

Hendaknya kita ketahui bersama bahwa generasi
sahabat telah merealisasikan kandungan dari firman
Alloh Ja'ala yarig berbunyi:

&5C"*'*V
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka. (QS. at-Tahrim [66]:6)

|amaah sholat Jum'at yang dimuliakan Alloh Ta'ala

Cara kita menjaga anak-anak kita dari api neraka
adalah dengan mendidik mereka supaya mereka se-

lalu takut kepada Alloh Ta'ala. Merasa selalu diawasi
oleh-Nya dan takut dari melanggar peraturan-per-
aturan-Nya. Dan tidaklah semua itu bisa kita dapat-
kan kecuali dengan membekali mereka dengan ilmu
syar'i, suatu ilmu yang diambil dari Kitabulloh dan
Sunnah Rosululloh ffi dengan pemahaman para sa-

habat, merekalah manusia yang telah dididik dalam
madrasah Nabi Muhammad ffi sehingga memiliki
ilmu yang dapat mengantarkan kita kJpada derajat
takut kepada Alloh Ta'ala.

4'65e;Q-c'fr.(;1t3LF
Sesungguhnya yang takut kepada AIIoh di antarq hamba-

hamba-Nya, hanyalah ulama. (QS. Fathir [35]: 28)

Kaum muslimin yang dirahmati Alloh,€
Marilah kita didik anak-anak kita dengan pendi-

dikan yang telah dicontohkan Rosululloh $. Suatu
pendidikan yang akan menyelamatkan kedua orang
tuanya dari panasnya api Jahannam. Marilah kita
didik mereka supaya mereka menjadi orang-orang
yang bertakwa, berbakLi kepada orang tua dan ber-
korban membela agama yang mulia ini. Anak seperti
inilah yang dinamakan anak sholih, anak yang akan
selalu mengirimkan pahala kepada kedua orang tu-
anya, baik tatkala masih hidup maupun ketika sudah
meninggal dunia. Sosok anak seperti inilah yang telah
dikabarkan Nabi Muhammad ffi dalam sabdanya:

ie")t';H,'6 ifut#i J5 i\". J JJ t ". 1 .

">*",?*rrlr;r.'jiq{i-y
Perhatikanlah kisah keluarga yang telah disinari

dengan sinar nubuwwah ini! Nabi Ya'qub :.ilS ma-
sih merasa khawatir atas perbuatan anak cuflrnya
setelah beliau tiada, padahal mereka adalah keluarga
nabi. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup pafla
zallnar. sekarang, zaman yang jauh dari bimbingan
ilmu, maka selayaknya kita selalu waspada.dan
hati-hati dalam mendidik anak-anak kita. Kita harus
selalu berusaha memperbaiki mereka dan berdo'a
kepada Yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoh de-

. ngan do'a yang telah'dituntunkan Alloh Ta'ala dalam
al-Qur'an:

\'v ---

Berilah kebaikan kepadnku dengan (memberi kebaikan) ke-

pada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada

Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang
yang berserah d iri.' (QS.al-Ahqof [a6]: 15)

Kaum muslimin yang dirahmati Alloh,€
Berhati-hatilah dalam mendidik keturunan dan

keluarga kita. |angan karena tidak tahu sehingga kita
menjerumuskan anak-anak kita ke dalam lembah ke-
hancuran dan lembah kenistaan yang akan menye-
babkan mereka jauh dari Alloh Ta;ala.

0
I - -/.1I Llr-;91

z,J

'occY;4y-&;iEieJeyy

V'n\,rv i6r \t;i'l 5 i;t-u
1r; \t +, A \r;i\5 v>'tl

"Telah dekat hari Kiamat dqn tidaklah menambah pada

manusia kecualt mereka semakin semangat untuk menge-

jar kehidupan dunia dan semakin jauh dari Alloh Tq'ala."
(HR. Hakim: 41324, dishohihkan Imam al-Albani
dalam ash-Shohihah: 1510)



"*\1il* t*'plirryr oY tsl
Oleh karena itu marilah kita mengintrospeksi diri,

selalu memperhatikan tarbiyah dan pendidikan yang
kita berikan kepada anak kita. Marilah kita memper-
siapkan tabungan kebaikan kita dengan mendidik
keturunan kita dengan pendidikan yang baik; jauh
dari ketamakan terhadap dunia. Marilah kita didik
mereka dengan pendidikan yang akan menguntung-
kan kita kelak. Alloh Tahla telah berfirman:

v, tr, j,3 j-ifi't;ii vG 6ji qv-*

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwnlah kepada
Alloh dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang
telah diperbuatnya untuk hsri esok (akhirat)." (QS. al-
Hasyr [59]: 18)

Akhirnya kita memohon kepada Alloh Ta'ala su-
paya Dia menjadikan keturunan keturunan kita men-
jadi orang-orang yang.sholeh yang selalu taat kepada
Alloh ,€, selalu taat kepada rosul-Nya dan berbakti
kepada kedua orang tuanya baik tatkala kita masih
ada ataupun tatkala sudah tiada.
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"lika manusia meninggal dunia maka terputuslah amal-
anny akecuali dari tiga perkar ay aitu : sho daqoh j ariy ah, ilmu
yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akannya
kedua orang tuanya) " (HR. Muslim 4223)

Kaum muslimin yang dirahmati Alloh,€
Berhati-hatilah dalam mendidik anak-anak kita.

Janganlah kita menanamkan pada diri mereka benih-
benih yang akan menjadikanmereka jauh dari keta-
atan. ]ika benih kejelekan yang kita tanamkan maka
mereka akan selalu mengirimkan amal kejelekan ke-
pada kita. Merekalah yang akan menjadikan amalan
kejelekan kita semakin menumpuk, meskipun kita
tidak melakukannya, karena kita jualah yang menye-
babkan mereka demikian. Nabi & bersabda:

li: '-.q 
o-6 
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"Barang siapa yang mengajarkan dalam agama Islam
suatu kejelekan, maka baginya kejelekan tersebut dan
kejelekan arang yang mengamalkannya." (HR. Muslim
6800)

Kaum muslimin yang dirahmati Alloh JE

Marilah kita merenung sejenak, sudah berapa
amalan kebaikan yang telah kita kumpulkan? Dan
berapa banyak pula amalan kejelekan yang telah
kita lakukan. Apalagi yang kita harapkan kalau bu-
kan anak-anak kita yang kelak akan menambahkan
sedikitnya tabungan amalan kebaikan kita. Anak
sholih dapat menjadi harapan kita untuk menambah
amalan kebaikan kita di waktu badan kita sudah ti-
dak mampu beramal lagi.

Kaum muslirnin yang dirahmati Alloh,€
Apakah kita rela, tatkala nyawa kita telah ber-

pisah dari badan, akan tetapi anak keturunan yang
kita tinggalkan di dunia malah selalu menambah
dan menambah tumpukan kejelekan kepada kita?
Kebaikan kita sangatlah sedikit, akan tetapi kej-
elekan kita sudah terlalu banyak malah bertambah
disebabkan karena kejelekan'yang dilakukan anak
kita? W a I' iy a dzub il t ah

.i .. t ',,.ot o, 
-

*ss ,9, e" e)

// .2 1 az(,/

ft 1j.t-o"-tr

i)\^rYl -i a.:. '..i
\- t r:.9 LJ

F"e )

t/

, o ( .., .. , \ ;. , ? , . o . o 1

.',',!cJ Wt ./-f oll iej>rJt1 vqle.?l



MENERIMA SANTRI BARU TAHUN PELAJARAN EOOg. AOP
Memasuki tahun ke-7, Ma'had Ihya As-Sunnah kembali membuka

Penerimaan Santri Baru dengan Program-program Sebagai Berikut:

l.TKTahfizhul Qur'an (NonAsrama) Pa/Pi

Anak didik diharapkan mengenal dasar-dasar aqidah Ahlus Sunnah

wal fama'ah, mampu membaca Al Qur'an dan hafal iuz Amma, dapat

mempraktekan ibadah harian, hafal beberapa kosakata bahasa Arab,

bacatulis Latin dan Hiiiaiyyah serta berhitungdasar.

Z.Madrasah lbtidaiyah Tahfizhul Qur'an (Asrama) pa/pi
Santri diharapkan mampu menguasai dan mempraktekkan dasar-

dasar ilmu syar'i, aqidah ash-shahihah dan fiqih ibadah, dasar-dasar

bahasa Arab, hafal 10 iuz dari Al Qur'an dan 80 hadits dengan dibekali

pelajaran umum, sebagi persiapan masuk ke ienjang pendidikan dasar

berikutnya.

3 .Madrasah Tsnawiyah Tahfizhul Qur'an (Asrama) Pa/Pi

Santri mampu memahami, menerapkan dan mengamalkan pokok-

pokok pelajaran syar'i, bahasa Arab, dibekali dengan pelaiaran umum

untuk persiapan ke jeniang selanjutnya dan mendapat tambahan

hafalan hafalminimal6 iuz dariAl-Qu/an serta hafal 100 hadits'

4.Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an (Asrama) Pa/Pi

Santri diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip aqidah Ahlu

Sunnah wal Jama'ah, menguasai kaidah-kaidah ilmu syar'i sesuai

dengan pemahaman Salaful Ummah, kaidah- kaidah bahasa Arab

sehingga mampu membaca kitab-kitab gundul dan percakapan lanca4,

mendapat tambahan hafalan minimal 6 iuz dari Al Qur'an dan 100

hadits serta dibekali dengan pelajaran umum sesuai dengan

jenjangnya.

S.TakhosusBahasaArab (Asrama), Lama Pendidikan 1 Tahun

Santri diharapkan memiliki kemampuan bahasa Arab dasar dengan

dibekali aqidah, hadits dan fiqih ibadah yang bena4, sehingga siap

melanjutkan ke jeniang berikutnya serta memiliki hafalan minimal 1

juzdariAl Qur'an.

6.Tadribud Du'at (Asrama)' Lama Pendidikan 3 Tahun

Santri menguasai aqidah Ahlu Sunnah wal fama'ah, fiqih serta ushul-

nya, mampu membaca kitab gundul dengan penguasaan Nahwu dan

Shorof dengan baik, hadits beserta musthollah hadits, mendapat

tambahan hafalan'6 iuz dari Al Qur'an dan hadits 'Umdatul Ahkam

sampai Fiqhul Ibadah, serta memahami Fiqhu Da'wah.

T.Tarbiyatun Nisa (Asrama)' Lama Pendidikan 2 Tahun

Santri menguasai aqidah Ahlu Sunnah wal fama'ah, fiqih serta ushul-

nya, mampu membaca kitab gundul dengan penguasaan Nahwu dan

Shorofdengan baih hadits beserta musthollah hadits, hafal 4juz dari Al

Qur'an dan hadits Arba'in an-Nawawiyah

B,Tahfi dzul Qur'an (Asrama). Ilhusus Putra

Program khusus untuk mencetak muhafidz Al-Qur'an yang bermanhaj

dan beraqidah Salafush Sholih, dengan dibekali ilmu syar'i dan dasar-

dasar Bahasa Arab. Target dapat menghafalkan Al-Qur'an selama 3

tahun.

Jl. Terusan paseh - BCA No. ll Tuguraja - Cihideung Tasikmalaya 46t25, Telp./Fax' 0256 - .325225
website: www.infomiastasikmalayi.wordpress.com, e-mail: ihya.assunnah.tsm@gmail.com

L

STAF PENGAJAR

Lulusan Darul Hadits [Yaman), Al-Azhar (Mesir) LIPIA,

PTN/PTS dan para hafizh Al-Qur'an.

FASILITAS.

Ma'had lhya as Sunnah berdiri di atas tanah dan bangunan

rhilik sendiri di tengah kota Tasikmalaya, mudah diiangkau

kendaraan umum dan pribadi dengan fasilitas masiid, ruang 
'

belaja4, perpustakaan, laboratorium bahasa dan sarana

olahraga, asrama, toko, serta kantin terpisah putra dan putri.

SYARAT PENDAFTARAN

Umum:
l.Sudah mandiri dan siap mentaati semua peraturan Ma'had

2.Diantar oleh orang tua/wali kecuali program Tadribud Du'at

3.Mengisi Formulir dan membayar uang Pendaftaran

4.Menyerahkan pas foto 2X3 dan 3X4 @ 3 lembar

5.Menyerahkan fotocopy akte kelahiran 2 lembar

6.Mengikuti Tes KemamPuan Dasar

Khusus:
l.Berumur tidak kurang dari 6 tahun/lulus TK untuk

Ibtidaiyah.
2.Bisa membaca dan menulis Latin untuk lbtidaiyah'

3.Bisa membaca Al-Qur'an untuk Tsanawiyah.

4.Bisa dasar-dasar Bahasa Arab untuk Aliyah, TD dan TN'

. S.Berusia tidak kurang dari 15 tahun untuk TD, TN dan TQ.

6.Menyerahkan fotocopy iiazah terakhir bagi Tsanawiyah dan

Aliyah

Bagi siswa pindahan:
l.Menyerahkan rapor dan surat pindah

2.Lulus seleki dan penyesuaian

Cotatan: Tidak menerima pindahan tingkat Aliyah

BIAYA AWAL MASUK SANTRI:

Rincian
Pendaftaran

Administrasi
Peralatan Kelas

Peralatan Asrama

Syahriyyah (bulanan)

Kesantrian &
Kesehatan (/bulanJ

Asrama
Rp. 150.000

Rp. 150.000

Rp. 300.000

Rp. 1.250.000

Rp. 375.000

Rp. 25.000

Non-Asrama
Rp. 150.000

Rp. 150.000

Rp. 300.000

Rp. 50.000

WAKIU PENDAfTARAN

l0 APRII s/d l0 ttl 2009

SEIIAP HARI

JAil 08.00 s/D 15.00

ITS MASUI( DAII

PtltGUlluMAll HAS|L fiS,

PADA SMI MII{DAFIAR

fumlahBiayaAwal Rp. 2.250'000 Rp. 650'000
(Belum termasuk Serogam, Buku Pelaiaran, dan Biaya Pembangunan)

Pakaian Seragam:
Ml Putra Rp.150.000 (2 stel) MI Putri Rp.250.000 (2 stel)

MTs Putra Rp.250.000 [2 stelJ MTs Putri Rp.300.000 (2 stelJ

MA Putra Rp. 250.000 (2 stel) MA Putri Rp.300.000 (2 stel)

Buku Pelaiaran (Perkiraan Biaya): Rp. 150'000

Sumbangan Bangunan:
Pilihan 1: Rp.1.500.000 2: Rp.1.000'000 3: Rp.500.000

MASJID PUTRA

MASJID PUTRI

PERPUSTAKAAN

flF-f'
l--

ASRAMA PUTRA

ASRAMA PUTRI

KoNIAK p[RS0l{:ADE SUHERMAN (0852233742tS), MUHAMMAD rFIAH (0852146242691,RU(HBUDI (0S1323399120), HARY0No IBNU UMAR (081320337399)



Pondok Pesantren al-Furqon al-lslami
Srowo - Sidayu - Cresik 6tty Jawa Timur, lndonesia
Telp. o3r -39491 56 Fax. 031-3940347
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Pendaftaran
Santri

Jenjang Pendidikan:
'r. Madrasah Salafiyah ula Tahfizh Al Qur'an (MsuTQ) putra, dan Madrasah tbtidaiyah Tahfizh

al-Qur',an (MlTo putri. sederajat de.ngan sD atau Ml dengan program unggulan Hifzhul
Qur_an (menghafarAr Qur'an 3o 1uz). vasa Berajar o tahr.rn (iz s".m.ster)i."2. Marhalah Mutawasithoh (MMtw) Putra-Putri. sederajat dengan sLTp atau Madrasah
Tsanawiyah Umum, masa belajar z tahun (q semester).

3. Marhalah Tsanawiyah (MTs) Putra-Putri. Sederajat dengan sMU atau Madrasah Aliyah,
dengan penekanan program penguasaan ilmu dasar bihasa arab dan dasar-dasar ilmu
syar'i. Masa belajar 3 tahun (o semester).

4. Marhalah Takhossus llmi (MTl) Putra-Putri. Program khusus bagi lulusan SMU atau
Madrasah Aliyah ke atas dengan penekanan program p.ngruri.n ilmu alat (bahasa nrab)
dan dasar-dasar ilmu syar,i: Masa belajar z tahu-n (a semJster;.

5' Ma'had Ali (MA) Putra. Program [anjutan bagi lulusan MTs dan MTI putra. Masa belajar 3tahun (o semester).

Baru

Fasilitas
Masjid, ruang belaiar, asrama, listrik
(PLN dan Diesel), mini toserba, wanel,
toko buku'dan kitab, fotokopi dan
penjilidan, kantin.

Tenaga Pengajar
Alumni Universitas tmam Bin Suud
Riyadh KSA, Markaz lami, tbnu
Utsaimin Gasim Unaizah KSA, LtplA
Jakarta, Universitas-universitas dan
pondok-pondok pesantren dalam
negeri.

Waktu Pendaftaran
Tanggal PSB

r9 Jumada Tsaniyah s.d. 3 Rolab r43o H
(r3 Juni s.d. z7 luni :oo9 M)
Harl
Sabtu s.d. Kamis (HAR| ,lUM,AT TUTUp)

,am
o7.3o - r r.3o dan r6.00 s/d l7.oo wlB.

Tempat Pendaftaran
SEKRETARIAT PANITIA PSB

Pondok Pesantren al-Furqon al-lslami
Telepon: o3t-3949156

Awal Masuk
r8 Roiab r43o H (r r Juli zoog M)

Persyaratan Calon
A. Umum:

L Muslim atau Muslimah semangat menuntut ilmu syar,i
z. Berakhlak karimah
3. Bisa bacatulisAl Qur,an
4. Sanggup menaati tata tertib Ma,had (dengan

pernyataan tenulis)
5. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter
6. Menyerahkan surat iiin tenulis dari orang tua/wali
7. Menyerahkan surat pernyataan dari penanggung jawab

- biaya (khu.sus bagi yang tidak dibiayai oranliua) '
8. Menyerahkan Akte Kelahiran asli dan fotdkooi iiazah

terakhir, atau ijazah terakhir asli saja
9. Membayar administrasi pendaftaran sesuai jenjang

pendidikan

B. Khusus:
MSUIQ dan MITQ
t. Usia minimal 6 tahun, maksimal 7 tahun (pada saat

mendaftar)
z. Bisa baca tulis arab dan latin (MSUTQ) atau baca tulis

larin saia (MtTQ)

3. Didaftarkan ke panitia pendaftaran oleh orang
tua/walinya

4. Menyetuiui akad perjanjian orang tua/wali santri
dengan pihak pondok

5. Tempat terbatas untuk r5 anak, ada seleksi
penerimaan calon santri (hasil tes langsung).

tliltw
r. Minimal berijazah Mt atau SD atau yang sederaiat. atau

berusia r r tahun (saat mendaftar)
2. Calon santri datang ke pondok dan didaftarkan ke

panitia pendaftaran oleh orang tua/walinya.

MTs
r. Minimal berijazah SLTP atau MTs atau Vans sederaiar

atau berusia r 5 tahun (saat mendaftar).
2. Calon santri putri datang ke pondok dan didaftarkan ke

panitia pendaftaran oleh orang tua/walinya (harus
dengan mahromnya).

MTI
r. Minimal beriiazah SMU atau Madrasah Alivah atau vans

sederajatatauberusiarStahun(saatmendaftar).' "
2. Calon santri putri datang ke pondok dan didaftaikan ke

panitia pendaftaran oleh orang tua/walinya (harus
dengan mahromnya).

MA
r. Minimal beriiazah SMU atau Madrasah Aliyah atau

Pondok pesantren yang sederajat.
2. Mampu berbahasa Arab (percakapan maupun baca

tulis).
c. santri Pindahan:

t. Memeillhi persyaratan calon santri baru (umum dan
khusus)

2. Menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah
atau pesantren asal

3. Menyerahkan rapordari sekolah atau pesantren asal.

Administrasi pendaftaran
1. Pendaftaran Rp 5o.ooo,-2. lnfaq Sarana dan prasarana

(bangunan, lemari, bangku. dll.) Rp 3oo.ooo,_
3. Syahriyah/Bulanan (butan ke-r : Rojab 14ro)

- Untuk MSUTQ dan M|TQ Rp 2oo.ooo,_
- Untuk MMtw, MTs, MTt dan MA Rp ljo.ooo,_

4. Uang seragam 2 setel (MSUTQ) Rp r75.ooo;

Catatan
I Kamitidak melayani

permintaan informasi
selain melalui telepon.
Harap maklum.

I Kami melayani
pendaftaran melalui pos

. dengan persyaratan
lengkap.

Rute Menuju PP. al-Furqon:
r. Dari Pasuruan, Malang, Madiun, Solo dll.

r Dari Termlnal Bunguraslh: bus kota P8 + Terminal 0sowilangun: naik bus Armada sakti + sidayu (turun di Alun-AlunSidayu) lalu naik becak ke pp. al-Fu.qon di Desa Srowo.
I Dari Eandara luanda: naik bus Damri ke Terminal Bungurasih + s.d.a.r Darl Pelab.uhan Taniunt peralc bus kota jurusan 8. Asih * turun di Terminal JMp: naik angkot sc (warna hijau muda)+ turun di Terminal 0sowilangun + s.d.a.
I Dad shslun scmut: cari angkot ke JMP + s.d.a. atau angkot warna kuning iurusan Term. gsowilangun + s.d.a.z. Dari Tuban, Semarang, dll. (alur pantura):
lurun dl Temlnal Bundcr: naik bus Armada Sakti + Alun_Alun Sidayu + s.d.a.


